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Regulamin konkursu plastycznego „Tu mieszkam tu oddycham ” 

 

§ 1.Organizator Konkursu 

Organizatorem  konkursu „Tu mieszkam tu oddycham” zwanego dalej: „Konkursem”, jest  

Urząd Miasta Milanówek i Milanowskie Centrum Kultury. 

 

§ 2. Tematyka i cel Konkursu 

1. Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza 

atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Milanówka. Prace 

konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy 

ekologiczne  związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań 

podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci 

jakie zagrożenie powoduje smog. 

 

2. Celem Konkursu jest: 

1) podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza  

i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza; 

2) uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych; 

3) identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza; 

4) rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego; 

5) rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną 

edukacją ekologiczną.  

 

§ 3. Warunki i zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu 

Gminy Milanówek. 

2. Kategorie wiekowe : 

- dzieci w wieku przedszkolnym 

- uczniowie klas I – III 

- uczniowie klas IV – VI 

-uczniowie klas VII – VIII i gimnazjum  

 

  

 



2 

 

3. Prace konkursowe składa się w terminie: od 26 października 2018 r. do 13 

listopada 2018 r.  

Miejscem składania prac konkursowych Milanowskie Centrum Kultury, ul 

Kościelna 3 05- 822 Milanówek 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  16 listopada 2018 r. 
5. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje: 

pracę konkursową wykonaną, zgodnie z zasadami określonymi w § 4; oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych  

 
 

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o 

formacie maksymalnie A 3, wykonana dowolną techniką. 

2. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki Konkursu uwzględniając problemy 

ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań 

podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci 

jakie zagrożenia powoduje smog. 

3. Praca konkursowa ma być wykonana samodzielnie przez dzieci. 

4. Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię i nazwisko 

autora pracy, wiek dziecka, kategorię wiekową, adres przedszkola lub szkoły. 

5. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Formularz w 

załączniku nr 1   

6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych 
konkursach. 

7. Koszty przygotowania i przesłania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy Konkursu. 

 

§ 5. Wyniki Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  podczas uroczystego 

wernisażu wystawy prac pokonkursowych, na którą zaproszeni zostaną wszyscy 

laureaci i wyróżnieni.  

2. Miejsce i termin wernisażu : 16 listopada  2018  godz. 19:00 Galeria Matulka ul. 

Piłsudskiego 30, 05- 822 Milanówek. 

 

§ 6. Komisja Konkursowa i nagrody 

1. Pracę oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie 

do tego celu. 

2. Komisja Konkursowa, dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu 

zamkniętym, a następnie wyłania laureatów I miejsca, laureatów II miejsca, 

laureatów III miejsca oraz przyznaje wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
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3. Kryteriami oceny prac konkursowych są: zgodność tematyczna, pomysłowość, 

samodzielność i estetyka wykonania oraz zgodność z niniejszym regulaminem. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich 

otrzymania nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa obejmują 

wykorzystanie całości lub części pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych; 

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas 

seminariów i konferencji; 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju 

mediach audio-wizualnych i komputerowych; 

4) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod telefonem: 

22  758 32 34 oraz w siedzibie Milanowskiego Centrum Kultury  ul Kościelna 3  

05- 822  Milanówek 


