
REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu plastycznego w ramach Kampanii społeczno – edukacyjnej 

„OSTRÓW smogowi mówi NIE” jest: 

 

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 2-6 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

2. GRUPA DOCELOWA 

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych z placówek oświatowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski  

z podziałem na następujące cztery grupy wiekowe: 

 

 przedszkolaki 

 uczniowie szkół podstawowych klasy I-III 

 uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI 

 uczniowie szkół gimnazjalnych 

 

3. CEL AKCJI 

Uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowao pro ekologicznych  

z zakresu szeroko pojętej niskiej emisji 

 

4. TEMATYKA - ZADANIE KONKURSOWE 

Polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej dowolną techniką (np. malowanie, 

rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) nawiązującej do hasła kampanii społecznej  

„OSTRÓW smogowi mówi NIE 

Praca powinna byd formatu A4.  

 

5. TERMIN: 

Termin oddania prac upływa 10.11.2016 r. (prace prosimy przesyład lub dostarczad do 

siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 

Paderewskiego 2-6. 

 

Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. 

 

6. OPIS PRAC: 

Nauczyciel /opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce 

zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

  



Każda praca powinna byd opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym  

 

Imię i nazwisko uczestnika .................................................... klasa/grupa  ............ 

Adres placówki ................................................................................  

Nazwisko opiekuna ........................................ 

Telefon kontaktowy ……………………………………. 

 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród których zakup zostanie dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nastąpi w 

dniu 22.11.2016 r. w Ostrowskim Centrum Kultury podczas obchodów „Dnia czystego 

powietrza”.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę. 

• Praca powinna byd wykonana samodzielnie. 

• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia 

zakooczenia Konkursu. 

• Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi 

wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych 

osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu.  

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników Konkursu. 

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace pozostają do dyspozycji 

organizatorów. 

 

Zapraszamy do udziału!  

 


