
                                   
 

 
 

Regulamin konkursu 

„Chcę oddychać czystym powietrzem” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Cele konkursu: 

a) zainteresowanie uczniów problematyką smogu i konsekwencji z nim związanych; 

b) kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży; 

c) rozwijanie świadomości związanej z zanieczyszczeniem powietrza i promowaniem wiedzy, 

jak przeciwdziałać temu zjawisku; 

d) pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu; 

e) prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum. 

2. Organizatorami konkursu są Fundacja Lepsze Niepołomice oraz Młodzieżowa Rada Miejska  

w Niepołomicach.  

3. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Paweł 

Pawłowski, email: pawel.pawlowski@lepszeniepolomice.pl, tel. 730-778-394. 

4. Przedmiotem konkursu są autorskie, indywidualne, nie zgłaszane do żadnych innych 

konkursów, prace wykonane przez uczestników konkursu. Przekazanie pracy na konkurs jest 

równoznaczne z deklaracją o wypełnieniu powyższego warunku. 

5. Organizator przewiduje prezentację wybranych prac w Internecie, prasie lokalnej oraz  

w przestrzeni miejskiej gminy Niepołomice.   

6. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa. 

7. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

8. Konkurs jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele - 

Fundusz Regionalny. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich z terenu gminy 

Niepołomice. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do regulaminu). 

4. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem 

naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje lub 

pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy naukowej. 

 



                                   
 

  

6. Uczestnicząc w niniejszym konkursie 

autorzy wyrażają zgodę na modyfikację swoich prac, celem dostosowania ich do formatu 

nośnika i warunków emisji. 

7. Prace należy przekazywać do dnia 10.01.2023 r. do sekretariatu ogólnego Zespół Szkół im. 

Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1.  

8. Organizatorzy nie odsyłają materiałów przekazanych w związku z konkursem. 

 

III. TEMATYKA KONKURSU I TECHNIKA 

1. Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu plakatu, który informuje o szkodliwości 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania węgla i śmieci w piecach 

przydomowych lub zachęca mieszkańców gminy do wymiany niskoefektywnych kotłów                 

i pieców (tzw. kopciuchów) na mniej szkodliwe źródła ciepła.  

2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej (obraz, rysunek, collage, 

fotomontaż, grafika komputerowa itp.), zarówno w układzie poziomym jak i pionowym. 

Minimalny format pracy: A3. 

 

IV. KRYTERIA OCENY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić 
będą przedstawiciele:  
 Fundacji Lepsze Niepołomice,  
 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach, 
 Niepołomickiego Alarmu Smogowego. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: 
 klasy 1-4 szkoły podstawowej, 
 klasy 5-8 szkoły podstawowej, 
 szkoły średnie. 

3. Głównymi kryteriami oceny prac przez Komisję Konkursową będą: 
- trafność doboru tematu pracy, 

- siła przekazu, 

- jakość wykonania: oprawa graficzna, treść,  

- pomysłowość, 

- oryginalność, 

- stopień trudności wykonania,  

- estetyka i efekt wizualny. 

4. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja Konkursowa wybierze 3 prace w każdej 

kategorii wiekowej, które zdobędą nagrody rzeczowe o wartości: 

 I miejsce – 200 zł, 

 II miejsce – 150 zł, 

 III miejsce - 100 zł. 

 



                                   
 

  

 

5. Prace, które zajmą pierwsze miejsca w każdej z kategorii, zostaną zamieszczone na bilbordach 

na terenie gminy Niepołomice.   

6. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników konkursu.  

7. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody 

bądź – za zgodą organizatorów – przyznać dodatkową nagrodę. 

8. Zamieszczenie wyników na stronie organizatora nastąpi 30 stycznia 2023 r. W tym dniu 

podany zostanie także termin rozdania nagród laureatom konkursu. 

V. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym 

przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz organizatora  oraz do publikacji  

w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora, a także w Internecie  

w kontekście informacji o konkursie i jego laureatach.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na 

wykorzystywanie i publikowanie przez organizatorów konkursu danych osobowych (imię                  

i nazwisko) oraz wizerunku uczestnika pracy w materiałach informacyjnych  i promocyjnych 

oraz w wydawnictwach związanych z konkursem. W przypadku osób niepełnoletnich 

przystąpienie do konkursu przez uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na wykorzystywanie i publikowanie przez 

organizatorów konkursu danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku uczestnika pracy 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w wydawnictwach związanych                            

z konkursem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                   
 

  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Chcę oddychać czystym powietrzem” 

 

  

METRYKA PRACY 

............................................................................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika (autora pracy) 

................................................................................................................................ 
Wiek uczestnika (autora pracy) 

................................................................................................................................ 
Klasa i szkoła, do której uczęszcza uczestnik (autora pracy) 

................................................................................................................................. 
Dane do kontaktu (numer telefonu kontaktowego opiekuna / adres e-mail do kontaktu z opiekunem)  

.................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko opiekuna 
  

  

Oświadczam, ze zapoznałam / -em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie uczestnika, którego jestem opiekunem oraz przetwarzanie 

przez organizatora danych osobowych wskazanych w niniejszej metryce w celu i zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji wyników konkursu oraz publikacji 

wybranych prac w materiałach informacyjnych  i promocyjnych oraz w wydawnictwach związanych 

z konkursem. 

 

............................................................................... 

(data, imię i nazwisko opiekuna, czytelny podpis opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, Laureatów i ich Opiekunów                       

w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych jest Fundacja Lepsze Niepołomice                     

z siedzibą w Niepołomicach, ul. Pileckiego 5B/2, 32-005 Niepołomice. Kontaktowy numer telefonu            

do  administratora danych: 730-778-394. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu, laureatów i ich opiekunów przetwarzane są przez Fundację 

Lepsze Niepołomice w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem w szczególności           

w celu zebrania prac, weryfikacji spełnienia warunków konkursu, wyłonieniu laureatów, wydaniu 

nagród, rozpatrywania reklamacji. 

 

 


