
 

 

 

Regulamin konkursu "Odejdź zimo, odejdź smogu!" 
 

§ 1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat zjawiska 
zanieczyszczenia powietrza i niesionych przez to zagrożeń, a także wpływu nieekologicznych sposobów 
ogrzewania budynków na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Oświęcim, zwany dalej Organizatorem. Konkurs 
realizowany jest  w ramach projektu „Wdrażanie  Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 
021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej. 

§ 3 

Tematyka 

Tematem konkursu jest zanieczyszczenie powietrza, tzw. smog. Prace konkursowe powinny 
przedstawiać wyobrażenie smogu, będącego przedstawieniem zjawiska zanieczyszczenia powietrza, 
w tym poprzez personifikację lub animizację . Praca powinna nawiązywać do tradycji świętowania 
pierwszego dnia wiosny oraz topienia Marzanny. Sposób wykonania pracy konkursowej oraz użyte w 
tym celu materiały powinien umożliwi ć „utopienie” jej wraz z Marzanną. 

§ 4 

Terminy oraz warunki dostarczenia prac 

1. Prace konkursowe można składać w dniach 5-9 marca 2018 r.  Prace uczestnicy mogą składać 
u przedstawiciela szkoły. 

2. Przedstawiciel szkoły biorącej udział w Konkursie zobowiązany jest do dostarczenia prac konkursowych 
do siedziby Urzędu Gminy Oświęcim w terminie do dnia 12 marca 2018 r. 

3. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. 

4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 marca 2018 r. 

5. Wszystkie złożone prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem, poprzez umieszczenie ich 
w ochronnym opakowaniu, dostosowanym do rozmiaru i użytych materiałów (np. pudło kartonowe, torba 
papierowa). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac. 

6. Złożona praca powinna zostać opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz 
szkołę do której uczęszcza. Wraz z pracą należy złożyć podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych 
uczestników formularz zgłoszeniowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



§ 5 

Zasady konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim. 

2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. uczniowie klas I – III 

b. uczniowie klas IV – VII 

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie trójwymiarowej (np. kukiełka, rzeźba, lalka, 
konstrukcja) przy wykorzystaniu dowolnych technik. 

4. Prace powinny zostać wykonane z materiałów naturalnych, biodegradowalnych, nie powodujących 
zanieczyszczenia środowiska wodnego. 

5. Materiały, jakie mogą być użyte do wykonania pracy to: 

a. nielakierowane, niemalowane drewno i patyki, 

b. liście, 

c. słoma, siano, 

d. inne części roślin, 

e. masa solna, 

f. glina, 

g. szary papier, 

h. bibuła, 

i. sznurki lub nici z materiałów naturalnych, 

j. pióra ptasie. 

6. Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego, w szczególności: 

a. tworzyw sztucznych, 

b. folii, 

c. metalu, 

d. lakierowanego lub malowanego drewna, 

e. szkła, 

f. ubrań lub ich fragmentów, 

g. ceramiki, 

h. bielonego lub kolorowego papieru, 

i. folii aluminiowej. 

Użycie powyższych materiałów będzie skutkować dyskwalifikacją pracy. 

7. Prace konkursowe powinny mieć wymiary: 

a. minimalne: dł. 30 cm, szer. 20 cm, wys. 10 cm, 

b. maksymalne: dł. 80 cm, szer. 50 cm, wys. 40 cm. 

8. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu, praca nie może być 
nigdzie wcześniej publikowana ani przedstawiana na innych konkursach. 

9. Praca konkursowa powinna mieć jednego autora. 

10. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę. 

11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 



§ 6 

Zasady oceniania prac oraz przyznawania nagród 

1. Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze w obu kategoriach wiekowych: 

a.jedną pracę otrzymującą miejsce I, 

b.jedną pracę otrzymującą miejsce II, 

c.jedną pracę otrzymującą miejsce III, 

d.pięć prac wyróżnionych. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a. zgodność z tematyką, trafność przedstawienia, 

b. nawiązanie do przyczyn lub skutków zanieczyszczenia powietrza, 

c. kreatywność, oryginalność wykonania, 

d. jakość i estetyka wykonania, 

e. stopień trudności wykonania. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Rodzice/opiekunowie prawni 
zgłaszający uczestników, którzy zostaną nagrodzeni oraz wyróżnieni, zostaną poinformowani 
telefonicznie. Placówki do których uczęszczają wybrani uczestnicy, również zostaną poinformowane 
telefonicznie. 

6. Warunkiem wręczenia nagrody uczestnikowi Konkursu będzie podpisanie przez jego rodzica lub opiekuna 
prawnego protokołu odbioru nagrody. 

7. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe: 

a. za I miejsce w obu kategoriach o wartości ok.  350 zł, 

b. za II miejsce w obu kategoriach o wartości ok. 250 zł, 

c. za III miejsce w obu kategoriach o wartości ok. 200 zł, 

d. za wyróżnienie w obu kategoriach o wartości ok. 30 zł. 

9. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty równowartości pieniężnej uzyskanych nagród. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu równoznaczne jest z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw 
autorskich oraz praw do rozporządzania i korzystania z wszystkich wytworów intelektualnych związanych 
z pracą, w tym fotografii, na rzecz Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), na wszelkich znanych w chwili 
przekazania polach eksploatacji, w szczególności prawie do publikacji w mediach, stronach 
internetowych, umieszczanie w folderach i tego typu publikacjach. 

2. Prace konkursowe po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród zostaną zwrócone uczestnikom. Prace będą 
mogły zostać wykorzystane przez uczestników podczas tradycyjnych obchodów pierwszego dnia wiosny, 
z zastrzeżeniem, że nie może to spowodować emisji zanieczyszczeń do powietrza (prace bezwględnie 
nie mogą zostać spalone lub podpalone). 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik oraz jego opiekun prawny wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu, o ile uzna 
to za konieczne. 



3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu, w szczególności za 
materiały zużyte do wykonania pracy konkursowej oraz dojazdy. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gminaoswiecim.pl w zakładce „Ochrona 
środowiska" oraz w siedzibie Organizatora. 

5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Ekodoradca - Pani Żelisława 
Noworyta, tel. 33/844-95-66, e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl  

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


