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Zarządzenie Nr 238/2019 
Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 17 października 2019 r. 
 
w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu plastycznego „NASZA GMINA BEZ 
SMOGU” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 18 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 
§ 1. 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza Gminny konkurs plastyczny „NASZA GMINA BEZ 
SMOGU”, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 
§ 2. 

Zasady postępowania konkursowego określa ,,Regulamin Gminnego konkursu plastycznego 
NASZA GMINA BEZ SMOGU”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.  

 
§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na stronie internetowej www.michalowice.pl  
w portalu społecznościowym facebook@UGMichalowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Michałowice.  

 
§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.michalowice.pl/
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2019 
Wójta Gminy Michałowice z 17 października 2019 r.  

 
OGŁOSZENIE O GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„NASZA GMINA BEZ SMOGU” 
 

 
Wójt Gminy Michałowice ogłasza Gminny konkurs plastyczny „NASZA GMINA BEZ 
SMOGU”.  
 
Celem Konkursu jest wyłonienie plakatu, który zostanie wykorzystany w kampanii edukacyjnej 
dotyczącej szkodliwości SMOGU.  
 
W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy Michałowice.  
 
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.michalowice.pl, w szkołach podstawowych 
położonych na terenie gminy Michałowice oraz Urzędzie Gminy, w pok. 106. 
 
W konkursie przyznane zostanie siedem nagród:  
Nagroda główna  
klasy 0 - IV szkoły podstawowej – 3 wyróżnienia 
klasy V - VIII szkoły podstawowej – 3 wyróżnienia   
 
Oprócz nagrody rzeczowej praca laureata posłuży w kampanii edukacyjnej dotyczącej 
czystości powietrza oraz szkodliwości smogu.   
 
Rozstrzygnięcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej, w portalu społecznościowym 
facebook@UGMichalowice, oraz w Gminnym Biuletynie Informacyjnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.michalowice.pl/
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2019 
Wójta Gminy Michałowice z 17 października 2019 r.  

 

„NASZA GMINA BEZ SMOGU” 
 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
 

„Nadszedł czas, aby zrozumieć,  
że przyroda bez człowieka będzie istniała, 
ale człowiek bez przyrody nie”  

/Arystoteles/ 
 
Organizator: Gmina Michałowice 
 
 
 

REGULAMIN 
 

I. Cele konkursu:  
1. Uwrażliwienie uczniów na ochronę środowiska naturalnego.  
2. Rozbudzenie zainteresowań zagadnieniem zanieczyszczenia powietrza i smogu. 
3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.  
4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.  
5. Kształtowanie piękna i umiejętności dostrzeżenia go w najbliższym otoczeniu.  
6. Odkrywanie młodych talentów. 

  
II. Zasady przeprowadzenia konkursu:  

1. Temat pracy musi być związany z problemem zanieczyszczenia powietrza i smogu.  
2. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół z terenu Gminy Michałowice  

w następujących kategoriach wiekowych:  
a. klasy 0 - IV szkoły podstawowej  
b. klasy V - VIII szkoły podstawowej  

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w dowolnej, wyłącznie płaskiej technice, na 
papierze typu brystol, dopuszcza się prace zwierające teksty.  

4. Format prac: A4 lub A3, kompozycja pionowa  
5. Prac nie należy składać ani rolować.  
6. Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie - prace zbiorowe nie będą 

oceniane.  
7. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę.  
8. Prace należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

15.11.2019 r. na adres Organizatora: Gmina Michałowice ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1, Referat Ochrony Środowiska (pokój nr 106), z dopiskiem "Gminny 
Konkurs Plastyczny".  

9. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: imię i 
nazwisko autora pracy, wiek i klasę, tytuł pracy. Do pracy należy dołączyć kartę 
zgłoszenia. 
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III. Ocena prac konkursowych:  
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, 

kompozycja, różnorodność stosowanych technik plastycznych, walory artystyczne  
i estetyczne pracy oraz samodzielność wykonania.  

3. Zostanie przyznane siedem nagród:  
a. Nagroda główna  
b. 3 wyróżnienia w kategorii klasy 0 - IV szkoły podstawowej, 
c. 3 wyróżnienia w kategorii klasy V - VIII szkoły podstawowej,   

4. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe (nagroda główna – tablet, wyróżnienia – 
słuchawki bezprzewodowe, głośnik bezprzewodowy, opaska monitorująca aktywność) 
i dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29.11.2019 r. Laureaci o wynikach 
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą mailową.  

5. Oprócz nagrody rzeczowej praca laureata posłuży do wykonania ulotki w kampanii 
edukacyjnej dotyczącej szkodliwości smogu.   

 
IV. Postanowienia końcowe:  

1. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, organizator nie zwraca prac 
konkursowych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.  
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku, danych osobowych 

oraz informacji  o uczestnikach w mediach (tj. na stronie internetowej, w portalu 
społecznościowym facebook@UGMichalowice oraz w Gminnym Biuletynie 
Informacyjnym) w związku z udziałem w konkursie po wcześniejszym otrzymaniu 
zgody opiekuna prawnego dziecka.  

5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie w budynku 
Urzędu Gminy Michałowice.  

6. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 
regulaminie.  

7. Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.michalowice.pl 
8. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.  

 
V. Skład komisji konkursowej: 

Pani Małgorzata Pachecka – przewodnicząca 
Pani Anna Stachera  
Pani Hanna Osowicka-Kozarzewska 
Pan Kazimierz Michalewicz 
Pan Jarosław Hirny-Budka 
Pani Joanna Wysocka-Sawczuk  
Pan Wojciech Grzeniewski 
 

VI. Informacje: 
Urząd Gminy Michałowice, Referat Ochrony Środowiska, Aleja Powstańców 
Warszawy 1, pokój 106, tel. 22 350 91 32  
 

http://www.michalowice.pl/
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„NASZA GMINA BEZ SMOGU” 
 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
 
Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................... 

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

Nazwa i adres szkoły, klasa..................................................................................... 

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

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

Tel. kontaktowy....................................................................................................... 

Tytuł pracy............................................................................................................... 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
(imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) oraz publikację jego pracy w celach wynikających z 
organizacji konkursu. Znam i akceptuję warunki uczestnictwa i Regulamin konkursu. 
Należałoby też dodać w Regulaminie, do Postanowień końcowych (IV), pkt 9, o treści: Szczegółowe 
informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności 
dostępnej w siedzibie i na stronach www Urzędu Gminy Michałowice, jako Administratora danych. 
 

 

  

 ............................................................................................ 
Miejscowość i data 

 

 ............................................................................................ 
Podpisy Rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminny Konkurs Plastyczny „NASZA GMINA BEZ 
SMOGU”  
Zapoznałam(em) się z Regulaminem Gminnego Konkursu Plastycznego „NASZA GMINA 
BEZ SMOGU” organizowanego dla dzieci i młodzieży przez Gminę Michałowice i wyrażam 
zgodę na udział mojego dziecka:  
 
…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka) 
w w/w konkursie.  
 
 
       …………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminny Konkurs Plastyczny „NASZA GMINA BEZ 
SMOGU”  
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Gminę Michałowice wizerunku oraz danych 
osobowych mojego dziecka ……………………………………..  oraz  zamieszczenie ich na 
stronie www.michalowice.pl, w portalu społecznościowym facebook@UGMichalowice, jak 
również w wydawnictwach Gminy Michałowice w celach  promocyjnych.  Równocześnie 
wyrażam zgodę na możliwości przekazania ich do publikacji w mediach.    
Administratorem danych osobowych uczestników jest Urząd Gminy Michałowice. Dane 
przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wykonania relacji z jego 
przebiegu i promocji.  
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 
 
 
       …………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Gminny Konkurs Plastyczny „NASZA GMINA BEZ 
SMOGU”  
Oświadczenie dotyczące praw autorskich   
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Gminnego Konkursu 
Plastycznego „NASZA GMINA BEZ SMOGU” nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie. 
Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Organizatora bez osobnego 
wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy zgodnie z Ustawą o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) na polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności do publicznego odtwarzania 
(w tym poprzez prezentowanie na wystawach, zajęciach edukacyjnych, na stronie internetowej, 
w portalu społecznościowym facebook@UGMichalowice oraz w Gminnym Biuletynie 
Informacyjnym, oraz do wykonania ulotki w kampanii edukacyjnej dotyczącej szkodliwości 
smogu).  
 
 

…………………………………………… 
       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


	KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
	Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................................


