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  REGULAMIN KONKURSU „S.O.S.- Smog, Odpady, Spalanie!” 

 

Organizator konkursu:  ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie/ RCEE 

Przedmiot konkursu: Wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce    

                                      antysmogowej.  

 

Prace mają przedstawiać problematykę palenia śmieci w domowych piecach jako jednej 

z przyczyn powstawania smogu oraz zawierać wymyślone przez uczestnika hasło 

nawiązujące do w/w tematyki. 

Odbiorcy: Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych  z terenu 18 gmin należących do 

Spółki.  

Cele: 

1. Promowanie wśród dzieci odpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne. 

2. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w życiu codziennym. 

3. Zwrócenie uwagi na problem spalania odpadów w przydomowych piecach jako jednej 

z przyczyn powstawania smogu. 

Ogłoszenie konkursu: 05.01.2018 

Czas trwania konkursu: 05.01.2018– 09.02.2018 

§1 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac:  płaskich, 

wykonanych samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A3 oraz zgodnej z tematyką 

konkursu na do: ZGOK Sp. z o.o.  Rzędów 40, 28-142 Tuczępy do dnia 09.02.2018  do 

godz. 15:00. Decyduje data stempla poztowego. Prace muszą być opisane imieniem  

i nazwiskiem ucznia, klasą i nazwą placówki, z dopiskiem: Konkurs -„S.O.S. – Smog, 

Odpady, Spalanie!”. 

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która nie brała udziału w innych 

konkursach. 

Organizator zastrzega sobie również  prawo do różnych form publikacji prac konkursowych. 

§2 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu  zadecyduje  powołana prze organizatora konkursu 

komisja. 

2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu. 

3. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, 

estetykę, samodzielność wykonania  prac oraz oryginalność.  
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§3 

Łącznie zostaną przyznane 3 nagrody za zajęcie  I,II i III  miejsca. 

 

§4 

Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na stronie 

internetowej ZGOK oraz na Facebook.  

Laureaci zostaną poinformowani pisemnie. 

§5 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 

§6 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 

 

 

 

 

 

 

 


