
 
 

Konkurs plastyczny  

„Oddycham czystym powietrzem” 

 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATORZY: 

Gmina Poronin 

Gmina Bukowina Tatrzańska 

Urząd Miasta Zakopane 

Podhalański Alarm Smogowy 

 

Konkurs plastyczny pt.: „Oddycham czystym powietrzem” organizowany jest wśród uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz średnich szkół ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu 

zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze” 

 

§ 1 Cele konkursu 

 

1. Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zanieczyszczeń powietrza oraz jego 

ochrony. 

2. Kształtowanie zachowań proekologicznych. 

3. Zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dot. np.: spalania śmieci. 

4. Wzmocnienie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży. 

5. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. 

6. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt. 

 

§ 2 Uczestnicy 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w następujących kategoriach: 

1) Kategoria I – klasy 0 – 4, 

2) Kategoria II – klasy 5 – 7 oraz gimnazjum, 

3) Kategoria III – szkoły średnie. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę (niezależnie od kategorii) 

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół znajdujących się na terenie gminy Bukowina 

Tatrzańska, gminy Poronin oraz miasta Zakopane. 

4. Uczniowie wykonują pracę plastyczną zgodną z celami konkursu. 



 
5. Przez pracę plastyczną rozumie się wykonanie plakatu dowolną techniką (np. 

malowanie/rysowanie/wyklejanie) 

6. Każda praca, na odwrocie, winna być opisana wg wzoru: 

• imię i nazwisko uczestnika, 

• wiek autora, 

• nazwę i adres szkoły, 

• dane teleadresowe szkoły, 

• tytuł pracy oraz kategorię, 

• dane nauczyciela sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu, 

7. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (załącznik 

na 1 do regulaminu). Brak zgody będzie równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu. 

8. Maksymalna łączna ilość prac pochodzących z jednej placówki wynosi 25 sztuk. 

 

§ 4 Wymiary prac konkursowych 

 

1. Prace konkursowe winny być w formacie A3 tj. 297 x 420 

2. Prace wykonane w innych formatach nie będą dopuszczane do konkursu. 

 

§ 5 Tematyka prac konkursowych 

 

1. Tematami przewodnimi niniejszego konkursu są: 

1) Zobrazowanie sposobu mającego na celu zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń 

powietrza lub jego likwidację, 

2) Ukazanie źródła zanieczyszczeń powietrza i skutków powodowanych przez te 

zanieczyszczenia. 

 

§ 6 Terminy 

 

1. Prace wraz z pisemną zgodą rodziców/opiekunów uczestnika należy składać do dnia 29 marca 

w poszczególnych szkołach. 

2. Przedstawiciele szkół w terminie do 31 marca dostarczą prace do przynależnej Gminy. 

 

§ 7 Ocena prac 

 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele gminy Poronin, gminy Bukowina 

Tatrzańska, gminy Zakopane oraz Podhalańskiego Alarmu Smogowego. 

2. Komisja wyłoni 3 najlepsze prace w każdej kategorii konkursu. O terminie rozdania nagród 

uczestnicy zostaną powiadomieni. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu i formularz oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika dostępne są na 

stronie internetowej poszczególnych organizatorów. 



 
2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich publikacji. 

3. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

 

§ 9 Informacje dodatkowe 

 

1. Wszelkich informacji nt. konkursu udzielą Ekodoradcy zatrudnieni w poszczególnych gminach: 

a. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska – Adam Plewa tel. 721 604 501, 

b. Urząd Gminy Poronin – Szymon Fitak tel. 18 20 210 24, 

c. Urząd Miasta Zakopane – Krzysztof Topór – Huciański tel. 18 20 20 497 

 

 

 

  



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

 

Oddycham czystym powietrzem 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym pt.: 

„Oddycham czystym powietrzem”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imienia, nazwiska, klasy, wiek, nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. 2135 z póź. zm.). 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

(Miejscowość, data) 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

          Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 


