
 

 
 

Regulamin Konkursu Ekologicznego 

„Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!” 

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lniśnie 

 
I. Organizatorzy Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Lniśnie. 

2. Opiekunami konkursu są Pani Cecylia Kędziora oraz Pani Justyna Łopatka-

Gołębiowska 

 

II. Tematyka i cel Konkursu: 

1. Tematem Konkursu są zagadnienia związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem 

tzw. „niskiej emisji”. Prace konkursowe powinny nawiązywać do pojęcia „niskiej emisji”, 

a także wskazywać jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania 

należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 

indywidualne gospodarstwa. 

2. Celem konkursu jest: 

a. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze 

ochrony powietrza; 

b. rozwój wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych wobec środowiska 

naturalnego oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan 

środowiska; 

c. rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją 

ekologiczną. 

 

III. Warunki i zasady udziału w Konkursie 

1. Termin składania prac rozpoczyna się 16 grudnia 2020 r. i upływa 10 marca 2021 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2021 r. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, który zgłosi swoją 

pracę do szkolnej komisji powstałej na potrzeby niniejszego Konkursu, w określonym 

przez nią terminie. 

4. Zgłoszenie pracy, wybranej przez szkolną komisję, do Organizatora Konkursu 

obejmuje: 

a. Kartę zgłoszeniową – wypełnioną drukowanymi literami, podpisaną  

i podstemplowaną (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b. Pracę konkursową, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w pkt IV. 

 

IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki: 

a. I grupa wiekowa – oddział przedszkolny, szkoła podstawowa klasy I – II – 

plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 (lub 

zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska); 

b. II grupa wiekowa – szkoła podstawowa, klasy IV – VI – ulotka edukacyjna 

łącząca w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową, nawiązująca do 

problemu „niskiej emisji”, mająca na celu m.in. uświadomienie o dużej 

szkodliwości spalania śmieci w gospodarstwach domowych, wskazująca 

działania jakie należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza; 

technika dowolna; 

c. III grupa wiekowa – , klasy VII - VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej 

tematyki, format papieru A4. 



 

 
 

2. Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię i nazwisko 

autora pracy oraz jego wiek, grupę wiekową. W przypadku prac wykonywanych  

w II grupie wiekowej – kartkę z ww. danymi należy doczepić do ulotki. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych 

konkursach. 

4. Praca może mieć tylko jednego autora. 

5. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy Konkursu. 

 

V. Komisje konkursowe 

1. Komisje konkursowe, w składzie trzyosobowym, powołuje dyrektor szkoły;  

2. Komisje konkursowe na posiedzeniu zamkniętym, dokonują wyboru 

przewodniczącego, a następnie oceny prac konkursowych oraz sporządzają protokół, 

będący załącznikiem do Regulaminu. 

3. Kryteriami oceny prac konkursowych są: zgodność tematyczna, pomysłowość, 

samodzielność wykonania. 

4. W każdej grupie wiekowej komisje konkursowe wybierają tylko jedną pracę, która 

przechodzi do kolejnego etapu. W przypadku zakwalifikowania większej liczby prac, 

przesłane prace w danej grupie wiekowej zostaną wykluczone z konkursu. 

 

VII. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca Konkursu w każdej 

grupie wiekowej, 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich 

otrzymania nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu. 

Prawa obejmują wykorzystanie całości lub części pracy w pełnym zakresie 

 i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu Ekologicznego 
„Czystym powietrzem oddychajmy, 
ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów 
szkoły podstawowej w Lniśnie 

             ……………………………. 

                      Pieczęć szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA do Konkursu Ekologicznego  

„Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!”, 

 dla uczniów szkoły podstawowej w Lniśnie 
 
 

Kategoria konkursowa: szkoła podstawowa (klasy 0-III) / szkoła podstawowa (klasy IV-VIII)  

 

 

Nazwa szkoły:   ………………………………………………………....................................................................... 

 

Adres szkoły:   …………………………………………………................................................................................ 

 

Telefon kontaktowy:   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail szkoły:   ……………………………............................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko ucznia:   ……………….…..……………………………………..…………………………………….. 

 

Wiek ucznia:    ……….......................................................................................................................................... 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia zwycięskiej pracy na etapie szkolnym: 

 

……………………………………………  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w zakresie imię, nazwisko, wiek, wizerunek (zdjęcie), a 
także moich danych w zakresie imię i nazwisko. 

Dane zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, 
ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów szkoły podstawowej w Lniśnie. 

 

 
 

…………………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 

 

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

Data i podpis nauczyciela / opiekuna                                                                             

  

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

Data i podpis członka 

 

….….……………………………….………………   

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły                                                                                                                                            

Komisji Konkursowej I etapu                                                               

 

 
Administratorem tak zebranych danych osobowych w ramach Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, 
ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów szkoły podstawowej w Lniśnie. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, 
ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów szkoły podstawowej w Lniśnie. 

Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

 

*) właściwe podkreślić 

 

 



 

 
 

 


