
                                                                                                                         

 
 

Regulamin konkursu plastycznego  
„Czyste powietrze wokół nas”  

 
§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Rossosz z siedzibą w Rossoszu , ul. Lubelska 8, 21-533 
Rossosz. 
 

§ 2 
1. Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza 

atmosferycznego, jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Gminy Rossosz oraz 
promocję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Prace konkursowe powinny 
nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne  związane z 
zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony 
powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje smog.  

2. Konkurs finansowany jest ze środków programu Czyste Powietrze  realizowanego przez 
Urząd Gminy Rossosz. 

3. Celem Konkursu jest: 
1) podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki 

związanej z zanieczyszczeniem powietrza; 
2) uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych; 
3) identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza; 
4) rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego; 
5) rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją 

ekologiczną.  
 

§ 3 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej mieszkaj ących 

na terenie Gminy Rossosz.  
2. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje: 

a) pracę konkursow ą wykonaną, zgodnie z zasadami określonymi w § 4; 
b) kart ę zgłoszeniow ą – wypełnioną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu i przyklejoną na odwrocie pracy; 
c) podpisane o świadczenie oraz wyra żenia zgody , według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
3. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem składa się w terminie:                        

od 20 marca  do 7 kwietnia 2023 r. W przypadku prac przekazanych przez operatora 
pocztowego - decyduje data stempla pocztowego. 

4. Miejscem składania prac konkursowych jest:  
a) Urząd Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz 
b) Zespół Placówek O światowych w Rossoszu, ul. Lubelska 37, 21-533 Rosso sz 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r.  



                                                                                                                         

 
§ 4 

1. Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie A4, 
praca wykonana dowoln ą technik ą (rysunek, malarstwo, kola ż, itp.).  Prace nie powinny 
być rolowane i składane. 

2. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki Konkursu uwzględniając problemy ekologiczne 
związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz 
ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenia powoduje smog. 

3. Każdy uczestnik może przekazać jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. 
5. Koszty przygotowania i przesłania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy Konkursu. 

 
§ 5 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Wójt Gminy Rossosz powołał Komisję konkursową 
Zarządzeniem nr 10/2023 z dnia 09.03.2023 r. 

2. Komisja konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni laureatów I, II, III 
miejsca i przyzna do 3 wyró żnień w kategorii wiekowej: 
a) Klasa I-III 
b) Klasa IV-VI 
c) Klasa VII-VIII 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Rossosz – www.rossosz.pl. Laureaci I, II, III miejsca 
oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu na numer telefonu lub 
adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej  do konkursu. 

5. Sposób wręczania nagród i dyplomów ustalony zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu. 

6. Osoby, o których mowa w § 5 ust. 3 zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi, natomiast 
pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie. 

§ 6 
1. Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie będą 

zwracane. 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w 

celach propagowania idei Konkursu. 
3. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
4. Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Hryniewska tel.: 83 3784 557 e-mail: gmina@rossosz.pl 
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych                      

z przeprowadzeniem Konkursu. 
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
8. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu. 
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w terminie nie później niż 

na 7 dni przed terminem złożenia prac. 


