
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

  „Kocham czyste powietrze” 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Gmina Wielka Wieś.  

CELE KONKURSU: 

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

2. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. 

3. Zainteresowanie dzieci zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. 

4. Wskazanie powodów, dla których warto chronić powietrze, oraz sposobów w jakich 

można to robić. 

5. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.  

6. Odkrywanie siebie – zdolności, możliwości i wrażliwości artystycznej.  

 

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

 

a). Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3- 6 lat 

b). Kategoria II – dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

c). Kategoria III – dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych 

 

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

4. Prace mogą być tylko indywidualne. 

5. Technika  wykonania pracy jest dowolna (malowanie, wyklejanie, kolaż itp.), 

kompozycja płaska, format A4 (dzieci 3-6 lat) oraz A3 (dzieci i młodzież 7-15).  

6. Wszystkie prace muszą posiadać na odwrocie opis: imię i nazwisko uczestnika, nazwę 

przedszkola lub szkoły i klasę.  

7. Do pracy należy dołączyć klauzulę informacyjną podpisaną przez rodziców lub 

opiekunów prawnych. Brak klauzuli będzie równoznaczny z wykluczeniem pracy z 

konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych.  

 

 



Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz Organizatora 

majątkowych praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1062, z późn.zm.) wraz ze zgodą 

opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz na publikację pracy na stronie 

internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 

 

OCENA PRAC I ZASADY PRZYZANWANIA NAGRÓD: 

1. Zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu. 

2. Ujęcie tematu – inwencja, pomysłowość i poprawność. 

3. Oryginalność.  

TERMINY, OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

1. Termin składania prac – do 5 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac 

Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, pokój nr 135. 

2. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni 

laureatów do 6 grudnia 2022 r.  

3. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 7 grudnia 2022 r. 

telefonicznie bądź mailowo w oparciu o dane podane w klauzuli informacyjnej. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2022r. podczas Kiermaszu Świątecznego 

pod Urzędem Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce. 

 

NAGRODY: 

 

1. Nagrody w konkursie współfinansowane zostaną w ramach projektu LIFE pn. 

„Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze/ Implementation of Air Quality Plan for 

Małopolska Region – Malopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA/ 

LIFE14 IPE PL 021.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Regulamin konkursu i klauzula informacyjna opiekuna prawnego są dostępne na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś: https://www.wielka-wies.pl/ 

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

zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania w wydawnictwach własnych 

oraz w mediach dla celów promujących idee ekologii.  

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

4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

5. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają Ekodoradcy w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, 

tel. 12 419 17 01 wew. 135 lub 185; mail: czystepowietrze@wielka-wies.pl 

 

https://www.wielka-wies.pl/
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