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Wójt Gminy Wiązowna  

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 

tel. (22) 512 58 01, fax (22) 512 58 01 

sekretariat@wiazowna.pl www.tuwiazowna.pl 

Wiązowna, 12.01.2023 r.  

Konkurs ekologiczny 

„Mieszkańcu, dbaj o powietrze!” – dla uczniów szkół podstawowych. 

„Bohaterski Antysmog!” – dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Regulamin konkursu:  
 

Organizator: Gmina Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-420 Wiązowna. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs ma zasięg gminny. Kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli (wiek 

3 -6 lat) i uczniów szkoły podstawowej (klasy od 0 do 8). Prace są zgłaszane jako indywidualne. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych: 

1) I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – praca plastyczna; 

2) II grupa - klasy 0-3 szkoły podstawowej – praca literacka i wypowiedź ustna; 

3) III grupa - klasy 4-8 szkoły podstawowej – film/spot. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie: 

1) I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – praca plastyczna w tematyce: „Bohaterski 

Antysmog!”, 

2) II grupa - klasy 0-3 szkoły podstawowej – praca literacka i wypowiedź ustna w 

tematyce: „Mieszkańcu, dbaj o powietrze!”, 

3) III grupa - klasy 4-8 szkoły podstawowej – film/ spot w tematyce: „Mieszkańcu, dbaj o 

powietrze!”. 

4. Cele konkursu: 

1) propagowanie postaw ekologicznych, 

2) promowanie akcji ekologicznych, 

3) rozpowszechnianie wiedzy na temat ograniczenia niskiej emisji, 

4) uświadomienie zagrożeń związanych z niską emisją, 

5) rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, 

6) rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne, 

7) rozwijanie wyobraźni, umiejętności pracy manualnej, rozwój umiejętności 

plastycznych oraz kreatywności, 

http://www.tuwiazowna.pl/
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8) doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej oraz dykcji. 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 

1. Praca plastyczna powinna być wykonana: 

1) z plasteliny lub masy solnej, 

2) w formacie przestrzennym – figurka o wymiarach max. 20 cm szerokości i 30 cm 

wysokości, 

Uczestniku pamiętaj – Bohaterski Antysmog to superbohater powołany do walki z 

zanieczyszczeniem powietrza!  Pokaż nam jak on powinien wyglądać. 

 

2.  Praca literacka i wypowiedź ustna – napisz i nagraj rymowany wiersz  nt.: „Mieszkańcu, 

dbaj o powietrze!” 

1) wiersz trzyzwrotkowy, zwrotka po cztery wersy, 

2) powinna być poprawna zarówno pod względem ortograficznym, jak i interpunkcyjnym, 

3) zagadnienia – smogu, niskiej emisji, propagowania nowoczesnych źródeł ogrzewania 

domów, propagowania postaw ekologicznych, 

4) wyrecytuj wiersz i nagraj to na nośnik CD. 

 

3. Film/ spot w tematyce: „Mieszkańcu, dbaj o powietrze!”. 

1) krótki film/spot promujący zachowania ludzkie w walce z zanieczyszczeniem powietrza. 

Praca ma zawierać odpowiedź na pytanie: Co robić by chronić powietrze? 

2) film powinien być wykonany przy pomocy kamery, tabletu, smartfona, telefonu 

komórkowego lub innego sprzętu. Autor obrazu powinien tak nakręcić film, by w całości 

był on jego pracą autorską – dźwięk, muzyka, narracja. Aktorzy występujący w filmie 

powinni wyrazić na to pisemną zgodę. 

3) film nie może zawierać materiałów drastycznych, wulgarnych, niemoralnych oraz scen 

naruszających prawa osób trzecich (np. twarze przypadkowo sfilmowanych osób bez 

ich zgody). 

4) wymogi techniczne: film powinien być nie dłuższy niż 1 minuta, rozdzielczość nie 

mniejsza niż 600 pixeli dłuższego boku (np. obraz 640x480 pixeli). 

5) nagraj film/spot na nośnik CD. 

4. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane i 

nienagradzane w konkursach, napisane w języku polskim. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji prac nauczyciele/opiekunowie przeprowadzą przy udziale 

uczestników, lekcje ekologiczne w formie pogadanki. 

III. TERMIN, WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 
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1. Prace należy złożyć (nagrany wiersz i film na nośniku CD) w Urzędzie Gminy Wiązowna z 

siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 - do 28 lutego 2023 r. do godz. 16:00  

2. Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką, zawierającą dane: 

1) imię i nazwisko ucznia/przedszkolaka, 

2) wiek ucznia i oznaczenie klasy/grupy, 

3) pełną nazwę szkoły/przedszkola, 

4) nazwisko nauczyciela/opiekuna odpowiadającego za pracę ucznia, 

5) kontakt do nauczyciela/ opiekuna (mailowy i telefoniczny). 

3. Prace konkursowe przesłane bez ww. danych nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 17 marca 2023 roku na stronie 

www.tuwiazowna.pl i na FB: Ochrona środowiska w gminie Wiązowna. 

5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś 

godność lub promujących zachowania uznane powszechnie za niemoralne. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że prace nie naruszają 

praw autorskich osób trzecich. 

IV. NAGRODY 

1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora trzyosobowe jury. Werdykt jury jest 

ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany. 

2. Organizator przewiduje miejsca ex aequo i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej jeśli 

wystąpi zasadność. 

3. Nagrody przyznane zostaną za: 

1) I, II, III miejsce w kategorii: dzieci z przedszkoli, 

2) I, II, III miejsce dzieci 0-3 klasa szkoły podstawowej, 

3) I, II, III miejsce dzieci 4-8 klasa szkoły podstawowej. 

4. Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, pomysłowość, wiedzę tematyczną 

oraz wyobraźnię i inwencję twórczą autorów. 

5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

6. Termin wręczenia nagród zostanie ustalony z laureatami indywidualnie. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 

publikację przesłanych prac i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

2. Publikacja może dotyczyć: publikacji na stronie internetowej organizatora, w mediach 

społecznościowych Facebook profil Ochrona Środowiska w Gminie Wiązowna oraz w prasie 

lokalnej. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na: 

1) przetwarzanie danych osobowych autorów prac; 
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2) nieodpłatną publikację prac. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą 

rodziców na przetwarzanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska oraz wizerunku) 

uczestnika konkursu oraz wizerunku laureatów konkursu dla potrzeb promocyjnych zgodnie z 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 

Wiązowna. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach 

promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem, w ramach działań prowadzonych 

przez organizatora konkursu. 

3. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane, w szczególności związanym z organizacją konkursu oraz ogłoszeniem jego 

wyników. 

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

5. ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest konieczne - odmowa podania danych skutkuje brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych 

uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

10. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych – tel. 22 512 58 56, email: iod@wiazowna.pl  lub pisemnie na adres urzędu. 

 

Wójt Gminy Wiązowna 

                 /-/ Janusz Budny 

mailto:iod@wiazowna.pl

