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CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 

3. Nagłośnienie problemu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia      

terenów gminy.  

4. Promocja nowych rozwiązań ekologicznych. 

5. Zrozumienie konieczności dbania o czyste powietrze atmosferyczne oraz ochrony środowiska w 

miejscu zamieszkania. 

6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. 

7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości. 

8. Promocja miejscowości oraz terenów zielonych w Gminie Lubicz. 

 

TEMATYKA KONKURSU 

1.  Główne hasło konkursu brzmi: „NASZA GMINA - NASZE ŚRODOWISKO 2020” 

2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska 

przyrodniczego, np.: odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody 

danej miejscowości, z której pochodzi uczeń, poprawienie jakości powietrza atmosferycznego, 

korzyści jakie daje nam las na terenie Gminy Lubicz itp.. 

 

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci oddziałów przedszkolnych i podstawowych z terenu Gminy 

Lubicz w wieku od 4-12 lat: 

Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych  oraz zerówki 

Kategoria II – dzieci z klas I-III szkół podstawowych 



Kategoria III – dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych 

2. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 

miejsca) oraz wyróżnieni. 

 

Kategoria I (ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE oraz ZERÓWKI) Kategoria plastyczna - EKO-OBRAZ (wykonana 

dowolną techniką, z wykorzystaniem głównie materiałów naturalnych oraz surowców wtórnych itp.) 

związana z ochroną środowiska. 

Kategoria II (KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ) – Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-ZAKŁADKA 

(wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem głównie materiałów naturalnych oraz surowców 

wtórnych). Praca powinna finalnie pokazywać przedmiot/eksponat służący, jako zakładka do książki. 

Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania). 

Kategoria III ( KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ) – Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-KOMIKS 

w formacie A5 składający się z o najmniej 4 stron [wykonany w dowolnej technice, ukazujący 

wszystkie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (turbiny wiatrowe, ogniwa 

fotowoltaiczne, panele słoneczne, turbiny wodne, energia geotermalna) i ochrony środowiska lub 

postawy ekologiczne w domu i otoczeniu]. 

 

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i 

indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

Do prac należy dołączyć: 

 imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa) 

 adres, nazwę i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, 

którego została przygotowana praca; 

 nr telefonu rodzica/opiekuna; 

 nr telefonu kontaktowego do szkoły oraz adres e-mail szkoły. 

 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191.) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej 

Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać za pomocą Formularza zgłoszenia stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zostać dokonane przez 

rodzica lub opiekuna dziecka najpóźniej w chwili przekazywania prac konkursowych Organizatorowi.  



TERMINY 

1.Prace konkursowe w kategoriach plastyczny i plastyczno-technicznych należy dostarczyć osobiście 

bądź drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Lubicz (ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz). 

2. Ostateczny termin dostarczenia prac – 26.10.2020 r. do godz. 15.00. 

3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 16.11.2020 r.. O miejscu wręczenia nagród Organizator 

poinformuje wyróżnionych telefonicznie lub drogą e-mailową. 

 

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 wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie 

zostaną zakwalifikowane do głównych nagród. 

3.Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. 

4. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do 

innego podziału nagród. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac 

biorących udział w konkursie. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin oraz aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej 

urzędu www.lubicz.pl oraz udzielane pod numerem telefonu: 56 621 21 29.  

4. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 

Lubicz, telefon kontaktowy: 56 621 21 00 (dalej: „Administrator”). Administrator wyznaczył w swojej 

organizacji inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy drogą email: iod@lubicz.pl lub 

listownie na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  Administrator przetwarza 

dane osobowe: 1) uczestników konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ich rodziców lub 

opiekunów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców konkursu, 2) 

rodziców  i opiekunów uczestników konkursu  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu odebrania ww. zgód  

oraz 3) nauczycieli uczestników konkursu (opiekunów pod kierunkiem którego praca konkursowa 

została przygotowana) w celu  jego przeprowadzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wyżej wskazane dane 

http://www.lubicz.pl/
mailto:iod@lubicz.pl


będą przetwarzane przez okres 06-26.10.2020r.. Wyżej wskazane osoby mają prawo - w odniesieniu 

do danych ich dotyczących - żądać: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, usunięcia danych, a także przysługuje im prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W imieniu dziecka, rodzic lub opiekun prawny ma prawo w 

każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, co jest równoznaczne ze 

złożeniem rezygnacji udziału w konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.  Rodzic, opiekun prawny oraz nauczyciel 

(opiekun pod którego kierunkiem praca została przygotowana) mają prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych ich dotyczących. Warunki realizacji ww. praw wynikają szczegółowo z 

przepisów RODO (w szczególności z art. 15-21 RODO). Podanie danych jest niezbędne do 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz wręczenia mu nagrody – brak podania danych 

uniemożliwi udział w konkursie i wręczenie nagród.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!! 

 

Organizator Konkursu 

 
…………………………………………………     
 (podpis organizatora)   


