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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„OCHRONA POWIETRZA. ZMIENIAMY NAWYKI” 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk 
 
Konkurs realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: Akcja edukacyjno – informacyjna w zakresie ochrony 
powietrza i oszczędności energii na terenie Gminy Płońsk dofinansowanego ze środków Województwa 
Mazowieckiego  w ramach programu ”Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 

 

CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych promujących dbałość o czyste powietrze. 
2. Zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza. 
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 
4. Zrozumienie konieczności ochrony jakości powietrza w miejscu zamieszkania. 
5. Propagowanie wśród mieszkańców gminy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony 

powietrza i oszczędzania energii m.in. w zakresie uchwały antysmogowej. 
6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości. 
 

TEMATYKA KONKURSU 

1. Hasło konkursu brzmi: „OCHRONA POWIETRZA. ZMIENIAMY NAWYKI” 
2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec problemów 

związanych z zanieczyszczaniem powietrza, np.: odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy 
mieszkańców, wdrażanie eko-nawyków w codziennym funkcjonowaniu, konieczność zmian                   
w ogrzewaniu domów, promowanie zmniejszenia ruchu samochodowego, itp. 

 

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Płońsk: 

Kategoria I – dzieci 4-6 lat – konkurs prac plastycznych (organizacja w trakcie pikniku) 
Kategoria II – dzieci 7-8 lat (klasy I-II) – konkurs prac plastycznych (organizacja w trakcie pikniku) 
Kategoria III – dzieci 9-10 lat (klasy III-IV) – konkurs prac plastycznych (organizacja w trakcie pikniku) 
Kategoria IV – młodzież 11-12 lat (klasy V-VI) – wykonanie prezentacji, reportażu lub filmu nt. 
„Ochrona powietrza. Zmieniamy nawyki” 
Kategoria V – młodzież 13-14 lat (klasy VII-VIII) - wykonanie prezentacji, reportażu lub filmu nt. 
„Ochrona powietrza. Zmieniamy nawyki” 
Kategoria VI – młodzież 15-19 lat i dorośli – quiz z pytaniami (organizacja w trakcie pikniku) 
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2. Konkurs rozegrany zostanie w sześciu kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 

miejsca w każdej kategorii). 

Kategoria I, II i III – praca plastyczna, wykonana dowolną techniką (materiały zostaną 
udostępnione uczestnikom konkursu w trakcie trwania pikniku w Jeżewie 11 września 2022 r.); 
praca powinna zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy związane z dbałością                 
o czyste powietrze. 
Kategoria IV i V  – wykonanie prezentacji, reportażu lub filmu nt. „Ochrona powietrza. Zmieniamy 
nawyki”; prezentacja (zawierająca 10 - 15 slajdów), reportaż/film (czas 5-10 min.) - zapisane na 
urządzeniu przenośnym typu pamięć USB (pendrive), zawierających treści ekologiczne ukazujące 
prawidłowe postawy związane z dbałością o czyste powietrze. 
Kategoria VI – quiz z pytaniami dotyczącymi treści ekologicznych - m. in. prawidłowych zachowań 
wpływających na jakość powietrza (np. szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, 
spalania złej jakości paliwa, używania kotłów bezklasowych, wpływu użytkowanych pojazdów 
oraz stylu jazdy), znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony powietrza                 
i oszczędzania energii m.in. w zakresie uchwały antysmogowej. 
 

3. Prace powinny być przygotowane przez uczestników konkursu indywidualnie z zachowaniem 
wszelkich praw autorskich. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej 
pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 
Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału                    
w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora pracy prawa do nieodpłatnego 
ich wykorzystania przez organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków 
technicznych. 
Prace nie będą zwracane. 
 

4. Do prac należy dołączyć: 

 imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa)  
 adres, nazwę i numer szkoły 
 tytuł pracy 
 pisemną zgodę prawnych opiekunów autora o udziale w konkursie 

 
TERMINY 

1. Prace konkursowe w kategoriach IV i V (dot. uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej                    
w Siedlinie i Szkoły Podstawowej w Lisewie)  należy dostarczyć do wychowawców klas najpóźniej 
do 6 września 2022 r. 

2. Dyrektorzy szkół w Siedlinie i Lisewie, będą zobowiązani  dostarczyć prace konkursowe do Urzędu 
Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk (Sekretariat) do 7 września 2022 r. 

3. Młodzież w wieku 11-14 lat (kategorie wiekowe IV i V) mieszkająca na terenie gminy Płońsk, ale 
uczęszczająca do szkół poza terenem naszej gminy – prace konkursowe należy dostarczyć 
osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk 
(Sekretariat) do 7 września 2022 r. 

4. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 
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5. Konkursy w kategoriach I, II, III i VI zostaną przeprowadzone w trakcie pikniku 11 września 2022 r. 
w Jeżewie. 

6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku 11 września 2022 r. w Jeżewie. 
 

NAGRODY 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów 
konkursu. 

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji 
konkursowej prac. Organizator planuje również drobne nagrody dla wszystkich uczestników 
konkursów. 

3. Nagrody:  
Kategoria I – dzieci 4-6 lat  
Za zajęcie I miejsca – rower dziecięcy 
Za zajęcie II i III miejsca – hulajnoga 
Za zajęcie III miejsca – hulajnoga 
Kategoria II i III – dzieci 7-8 i 9-10 lat 
Za zajęcie I miejsca – rower dziecięcy 
Za zajęcie II i III miejsca  – hulajnoga 
Kategoria IV i V – młodzież 11-12 i 13-14 lat  
Za zajęcie I miejsca – hulajnoga elektryczna 
Za zajęcie II miejsca – rower młodzieżowy górski 
Za zajęcie III miejsca – hulajnoga 
Kategoria VI – młodzież 15-19 lat i dorośli 
Za zajęcie I miejsca – domowy oczyszczacz powietrza 

 
Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu: ekologiczne upominki 
 
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do losowania osoby nagrodzonej w Kategorii VI 
(młodzież 15-19 lat i dorośli), jeżeli uzyskana przez uczestników punktacja nie wyłoni 
jednoznacznie zwycięzcy. 

 

SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

1. Ocena prac dokonana zostanie prze komisję konkursową, w skład której wejdą pracownicy 
Urzędu Gminy w Płońsku. 

2. Komisja uwzględni następujące kryteria: 
 staranność wykonania i samodzielność; 
 zgodność prac  z tematem konkursu; 
 walory artystyczne; 
 inwencję twórczą i wrażliwość autora; 
 trafne i oryginalne opracowanie tematu; 
 czytelność i estetykę pracy; 
 trud włożony w samodzielne tworzenie pracy; 

3. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe, które nie dotarły do niego              
z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych 
przekazywanych przez Uczestników. 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnej zgody prawnych 
opiekunów autora o udziale w konkursie (załącznik nr 1). 

7. W przypadku, jeśli nadesłane prace będą naruszać prawa osób trzecich, całkowitą 
odpowiedzialność za to ponosi autor prac i jego opiekun. 

8. Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację regulaminu konkursu. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac 

biorących udział w konkursie. 
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 23 662 56 35 

wew. 32 
4. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy                  

w Płońsku: www.gminaplonsk.eu 
 

 

 

 

 

WÓJT GMINY PŁOŃSK  
SERDECZNIE ZAPRASZA  DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY I DOSKONAŁA ZABAWA !!! 

http://www.gminaplonsk.eu/

