
   

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
p.n. „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”  

(grupa wiekowa klasy V- VIII szkół podstawowych) 
w ramach  

„Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2021 rok” 
 

1. Organizator konkursu: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. 

2. Cel konkursu: 

– promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska 

smogu, 

– pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w 

szczególności ochrony powietrza, 

-     zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów, 

-  promowanie odnawialnych źródeł energii 

3. Uczestnicy: 

– uczestnikami konkursu są uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z terenu gmin 

wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich , 

– do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne. 

– w konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu 

4. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce nawiązującej do walki ze 

smogiem.  Praca ma być dowolnego kształtu i formatu, jednak nie większa niż format A3.  

Każda praca ma zostać wykonana z w dowolnej technice z zachowaniem jak największej 

staranności. 

Indywidualne prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy.  

Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. Do każdej pracy należy dołączyć ankietę 

zgłoszeniową.  

5. Ocena: 

– zgodność z tematem konkursu  

– ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz estetyka wykonania pracy 

– prace wykonane w formacie większym niż format A3 nie będą brane pod uwagę 

– oceniania będzie pomysłowość  

– oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora; 

– 3 najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi; 

6. Terminy: 

7. prace należy dostarczyć do siedziby współorganizatora, Urząd Miasta i Gminy w 

Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn do dnia 05.11.2021 r.  

– konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury konkursowe powołane przez organizatora; 

– o terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni 

oddzielnym komunikatem 

– organizator zaprasza do oglądania wystawy konkursowej. 

 

 

 

 

 

 



   

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

Ankieta zgłoszeniowa 

 

NA PRACĘ PLASTYCZNĄ 

p.n. „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich” 

 (grupa wiekowa klasy V-VIII szkół podstawowych) 
 

w ramach  

„Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2021 rok” 

 

Zgłaszam udział w Konkursie  

 

 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:  

 

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

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Klasa.............................................................................................................................................. 

 

Opiekun: 

 

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

 

Telefon.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Wypełnioną ankietę wraz z pracą należy zgłosić do 05.11.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy 

w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, pokój nr 14.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgłaszając udział w Konkursie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jest możliwy pod adresem: 
zggs@zggs.com.pl. 

 

 

 

mailto:zggs@zggs.com.pl


   

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** O WYRAŻENIU ZGODY 

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE pn. „ROK BEZ SMOGU W GÓRACH 

ŚWIĘTOKRZYSKICH”  

………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 ……………………………… 
(klasa) 

 

WYRAŻAM ZGODĘ JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ 

MOJEGO DZIECKA:  

 

*Nazwisko …………………………………………………………………………….  

 

*Imię ……………………………………………………………………………….…. 

 

*Adres ………………………………………………………………………………....  

 

* Numer telefonu:  …………………………………………………………………….  

 

 

                                                        Data, ……………………………………………………  
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

*ZGODA 

 

1.Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w w/w konkursie                            

i oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia.  

2. Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w 

związku z udziałem w konkursie ekologicznym pn. „Rok bez smogu w Górach 

Świętokrzyskich”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania 

danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania. 

 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w 

celach marketingowych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. 

 4. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego 

dziecka autora hasła oraz moich danych w związku z jego udziałem w udziałem w Konkursie 

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.  

 

 

                                                        Data, ……………………………………………………  
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

