
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy  zaprasza do udziału                                

w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym 

„PLAKAT ANTYSMOGOWY”  

 

 

 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

-Burmistrz Miasta Dębica  Mariusz Szewczyk 

-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

CELE KONKURSU 

- podniesienie świadomości uczniów  w zakresie przyczyn i skutków problemu zanieczyszczenia 

powietrza, 

- zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, 

- uświadomienie uczniom możliwości powtórnego wykorzystania odpadów, 

-- rozwijanie zmysłu artystycznego i kreatywności uczniów, 

- możliwość prezentacji pracy o tematyce przyrodniczej, 

 

REGULAMIN KONKURSU 

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w Dębicy. 

- Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach: kl. I-III, IV-VIII. 

 



 ZADANIA KONKURSU 

- zaprojektowanie i wykonanie z  wykorzystaniem materiałów-odpadów (butelki  PET , nakrętki, 

makulatura, styropian i inne) plakatu o tematyce antysmogowej, 

- plakat musi zawierać  hasło informujące o szkodliwości smogu, prezentować przekaz jednoznacznie 

antysmogowy i proekologiczny 

- praca powinna być wykonana w formacie A3 lub większym,  

- technika wykonania dowolna, 

- uczestnicy konkursu pracują indywidualnie, nauczyciel pełni rolę opiekuna i doradcy. 

 

KRYTERIA OCENY 

- zgodność z tematyką konkursu, 

- wartość merytoryczna i edukacyjna pracy 

- oryginalność, pomysłowość i kreatywność , 

-staranność wykonania pracy, 

 Termin przekazywania prac na konkurs 

 – 31 stycznia 2020r. 

Miejsce przekazywania prac konkursowych 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy, ul. Grottgera 3, 39 -200 Dębica, tel. (014) 681-26-02 

Każda praca musi posiadać formularz zgłoszeniowy  zawierający 

- imię i nazwisko autora, klasę 

- nazwę, adres , telefon i  e-mail szkoły, 

- nazwisko nauczyciela- opiekuna, 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach 

- Etap I szkolny - każdy szkoła wybiera trzy najlepsze prace w  dwóch kategoriach: I –III i IV –VIII ,          

do dnia 31.01.2020r. dostarcza je do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy. 

- Etap II międzyszkolny –  rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej konferencji  która 

odbędzie się  6 lutego 2020r.  

8)Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez 

organizatorów 



Formularz zgłoszeniowy 

                                                 Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego 

„PLAKAT ANTYSMOGOWY”  

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU(wypełnij drukowanymi literami) 

 Imię i nazwisko autora, klasa .................................................................................................................. 

Nazwa i adres szkoły.................................................................................................................................  

Telefon, e-mail szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko nauczyciela- opiekuna,............................................................................................................. 

Tytuł pracy ..............................................................................................................................................  

 

OŚWIADCZENIA 1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona 

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie w całości praw autorskich do zgłoszonej przeze 

mnie pracy konkursowej na rzecz Organizatora konkursu pt. „PLAKAT ANTYSMOGOWY”.  

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu pt. „PLAKAT ANTYSMOGOWY” 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

10.05.2018r.  o ochronie danych przez Organizatora konkursu pt. „PLAKAT ANTYSMOGOWY” dla celów 

związanych z przeprowadzeniem  i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem, o którym mowa w pkt. 

3–powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.  

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

Miejsce, data i podpis autora(w przypadku osób niepełnoletnich –opiekuna prawnego) 

 

 


