
Konkurs plastyczny ,,SMOGożerca - progromca smogu” 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 §1. Organizator 
 
Organizatorem konkursu plastycznego ,,SMOGożerca - progromca smogu”” 
zwanego dalej „Konkursem” jest Wójt Gminy Stanisławów. 
 

             §2. Przedmiot konkursu 
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice 
w formacie A4 lub A3 pt. „SMOGożerca- progromca smogu”.  
 
Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej 
pogromcę smogu tzw. Smogożercę, którego postać będzie symbolem walki 
z zanieczyszczeniem powietrza. 

 
  §3 . Cel Konkursu 

 
1. Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska. 
2. Zwiększenie świadomości dot. problemu smogu oraz zanieczyszczenia 

powietrza. 
3. Motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych. 

 
 

                   §4.  Założenia Organizacyjne 
 
1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stanisławów 

w dwóch kategoriach: 

• przedszkola, oddziały przedszkolne, klasy I-III ze szkół podstawowych  
z terenu gminy Stanisławów, 

• klasy IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Stanisławów. 
4. Prace nie mogą być grupowe. 
5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. 
6. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych. 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac do promocji konkursu w następujących polach 
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania. 

9. Zgłoszenia osób niepełnoletnich do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub 
opiekunowie prawni dziecka na karcie zgłoszenia dziecka, która jest 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

10.  Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego 
regulaminu i wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  na 
przetwarzanie danych osobowych. 



11. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z terenu Gminy Stanisławów oraz dzieci 

uczęszczające do placówek oświatowych położonych na terenie gminy. 

 

 

 §5. Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe podpisujemy imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której 

dziecko uczęszcza. 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową można: 

• zapisane w formacie pdf, jpg lub png) w formie elektronicznej przesłać na 

adres  mailowy: odpady@stanislawow.pl (łączny rozmiar wysyłanej 

wiadomości nie powinien przekraczać 10 MB); 

• dostarczyć do Urzędu Gminy Stanisławów, przy ul. Rynek 32, 05-304 

Stanisławów; 

• zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do 

Urzędu.  

3. Termin dostarczania prac konkursowych: 20.06.2022 r. godz. 16.00. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23.06.2022 roku. 

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora. 

6. Organizator konkursu przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach  

• przedszkola, oddziały przedszkolne, klasy I-III ze szkół podstawowych  
z terenu gminy Stanisławów- I, II, III miejsce, 

• klasy IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Stanisławów - I, II, III 
miejsce 

7. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 
organizatora konkursu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników. 
 

                                             §6. Warunki końcowe 

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

1) karta zgłoszeniowa dziecka i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do Regulaminu, 

2) informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

konkursu „SMOGożerca - progromca smogu”– załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 
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