
Regulamin konkursu  " Chrońmy nasze środowisko” 
 

Organizator 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (zwanym dalej konkursem) 

jest Urząd Miejski w Wołczynie. 

2. Adres organizatora: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. 

3. Koordynator konkursu: Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Joanna Ptak-Fioncek, Wydział 

Rolnictwa,Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji,  

e-mail: joanna.ptak@wolczyn.pl , tel  77/ 418 83 40 wew. 214. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 

 

Cele i zadania Konkursu 

   Chcielibyśmy zainteresować dzieci i młodzież zamieszkującą w Gminie Wołczyn ideą zmiany 

postępowania mieszkańców w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Konkurs ma na celu 

propagowanie działań dążacych do zmniejszenia emisji niebepziecznych pyłów i spalin, 

zaprzestania tworzenia dzikich wysypisk, spalania odpadów itp. w ramach ochrony środowiska. 

Gmina Wołczyn boryka się z tym problemem jako niejedno z wielu miast w Polsce. Chcielibyśmy 

wraz z dziećmi i młodzieżą gminy Wołczyn pokazać możliwości jakie mogą pomóc w 

wyeliminowaniu niektórych zachowań, które doprowadzają do zanieczyszczania środowiska. 

 

Uczestnicy Konkursu 

Kategorie konkursowe  

• I grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

• II grupa – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych. 

 

Zgłoszenie  

  Należy wypełnić tabelę, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu (do pobrania na 

stronie www.wolczyn.pl zakładka Aktualności)  Wymagane jest wypełnienie wszystkich rubryk: 

• dane wpisujemy drukowanymi literami, 

• * wypełniamy, używając znaku X, 

• praca konkursowa bez dołączonej i wypełnionej tabeli nie będzie dopuszczona do Konkursu. 

 

 

 



Założenia konkursowe 

• informacja o rozpoczęciu Konkursu, Regulamin oraz lista laureatów zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej www.wolczyn.pl, 

• w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, 

• prace można przesłać pocztą, przesyłką (koperta z dopiskiem Konkurs) lub złożyć osobiście 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie pok. nr 31 do dnia 30 kwietnia 2018r.,  

• uczestnik Konkursu obowiązuje się stosować do wymagań niniejszego Regulaminu. 

 

Eliminacje konkursowe 

• posiedzenie Komisji Konkursowej –  początek maj 2018 r., 

• ogłoszenie wyników  - I połowa czerwca 2018r. 

• uroczyste rozdanie nagród  -  II połowa czerwca 2018r. 

Jury  

  W skład jury wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołczynie. Zadaniem jury jest: 

• ogłoszenie konkursu 14 lutego 2018 r.  

• ocena prac pod względem plastycznym, jakości wykonania oraz zgodności z tematyką 

Konkursu, 

• ustalenie wyników eliminacji, 

• sporządzenie protokołu z wynikami eliminacji według kolejności miejsc w grupach. 

Technika i format wykonywanych prac 

 Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu "Chrońmy nasze środowisko" i ukazywać 

ekologiczne rozwiązania dla ochrony środowiska. Praca powinna być wykonana w formie 

makiety na formacie nie większym niż szer. max. 2m x  wys. max. 1m.  A wszelkie ramy 

wyznaczać powinna tylko wyobraźnia uczestników konkursu. 

 

Popularyzacja 

  Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace mogą być eksponowane na 

pokonkursowych wystawach organizowanych przez Gminę Wołczyn. Każdy biorący udział w 

Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy (z prawem 

sublicencji) oraz publikowanie imienia i nazwiska; miejscowości, w której uczęszcza do szkoły 

oraz wieku w różnego rodzaju materiałach promocyjnych i wydawnictwach wykorzystywanych w 

celach promocyjnych.  

 

 



 

 

Formularz zgłoszeniowy Konkursu 

 

I Edycja Konkursu dla dzieci i młodzieży pod hasłem:  
"Chro ńmy nasze środowisko"  

Nazwa pracy: 

Lp.  Dane autora pracy 

1. Imi ę:  

2. Nazwisko:  

I 
 

II 4. 
 

Kategoria 
knkursowa*  

  

Adres zamieszkania: 

Ulica: Numer domu: 

5. 

Miejscowość: Poczta: 

Imi ę i nazwisko:  6. Nauczyciel/ 
Opiekun: Tel. kontaktowy:  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu 
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) 
 
 
                                                                                                              .................................................................. 
                                                                                                                podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

                                                                                                       Akceptuję: 

 


