
      REGULAMIN 

Powiatowego konkursu plastycznego „ SMOG nie może być OK”  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków smogu w środowisku 

lokalnym, a także kształtowanie u uczniów szkół podstawowych z powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego postaw proekologicznych w zakresie ochrony czystości powietrza i zachęcanie 

do  podejmowania działań służących minimalizowaniu zjawiska smogu. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

• klasy I - III 

• Klasy IV – VI 

• Klasy VII – VIII. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują pracę plastyczną ukazującą i propagującą 

podejmowanie działań antysmogowych w środowisku lokalnym.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym rozmiarze. 

6. Z jednej szkoły mogą zostać złożona maksymalnie sześć prac (po dwie z każdej kategorii 

wiekowej). 

7. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i adres szkoły, adres 

e-mail placówki, imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa oraz imię i nazwisko opiekuna. 

8. Do pracy należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO stanowiącą załącznik do regulaminu. 

9. Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 23.03.2023r. (decyduje data 

wpływu) na adres: 

 

Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi 

Sarbia 1 

64-700 Czarnków 

 

 

10. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom.  



 

§ 3 Ocena prac konkursowych 

 

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą 

przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi, Nadleśnictwa w Sarbi 

oraz Urzędu Gminy Czarnków. 

2. Kryteria oceny prac: 

• trafność doboru tematu pracy, 

• samodzielność, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 4 Wyniki 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.03.2023r.  

 

§ 5  Nagrody 

1. Organizator przyzna dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu (miejsca 1-3 w obu 

kategoriach wiekowych), jak również dyplomy dla pozostałych uczestników przesłane na 

adresy e-mail poszczególnych placówek. 

2. Opiekunowie, którzy zaangażowali swoich podopiecznych do aktywnego udziału w 

konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy i podziękowania.  

 

§ 6  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: https://www.spsarbia.pl/. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

https://www.spsarbia.pl/

