
Regulamin konkursu plastycznego na plakat/ulotkę
pt. „Sami odpowiadamy za to, czym oddychamy”

W ramach realizacji założeń wskazanych w Programie ochrony powietrza dla strefy
podlaskiej, w zakresie edukacji ekologicznej, Wójt Gminy Orla serdecznie zaprasza dzieci  
i  młodzież Szkoły Podstawowej z  dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli  
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu oraz ulotki, które będą
promowały działania dążące do poprawy jakości powietrza.

Zanieczyszczenie  powietrza  stanowi  problem,  z  którym  borykamy  się  zwłaszcza  
w sezonie grzewczym. Zastanówmy się, jakie są zagrożenia i co możemy zrobić, aby móc
oddychać  pełną  piersią.  Złapmy  oddech  i  wołajmy  z  całych  sił:  „Sami  odpowiadamy  
za to, czym oddychamy”!

1. Cele konkursu:

 upowszechnianie  wiedzy  na  temat  zachowań  pogarszających  jakość  powietrza  
(np.  szkodliwości  spalania  odpadów w  paleniskach  domowych)  oraz  skutków
zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza;

 uświadamianie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie działań, które można
podejmować, aby poprawić jakość powietrza, takich jak:

 wymiana  nieefektywnego  źródła  ciepła  opartego  na  węglu  czy  drewnie  
na niskoemisyjną instalację centralnego ogrzewania i c.w.u;

 wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  (np.  mikroinstalacje  fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne, pompy ciepła);

 termomodernizacja  budynków  (docieplenie  ścian  zewnętrznych,  wymiana  okien  
i drzwi);

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

 zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń
transportowych  (korzystanie  ze  zbiorowych  systemów  komunikacji  
lub alternatywnych systemów transportu, np. rower, poruszanie się pieszo, samochód
elektryczny);

 sadzenie drzew;

 kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej;

 pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci;

 alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.

2. Organizator konkursu: Wójt Gminy Orla

3. Uczestnicy konkursu: konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

 I kategoria: oddziały przedszkolne – plakat;

 II kategoria: klasy I-III – plakat;

 III kategoria: klasy IV-VI – ulotka;

 IV kategoria: klasy VII-VIII – ulotka.



4. Przebieg konkursu:

 zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu (oddziały przedszkolne i klasy I-III)
oraz ulotki (klasy IV-VIII) związanej z ochroną powietrza;

 plakat  należy  wykonać  w dowolnej  technice  płaskiej  (np.  ołówek,  kredka,  pastele,
farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage, frottage
itp.), 
w formacie A3;

 ulotkę  należy  wykonać w dowolnej  technice  płaskiej  (np.  ołówek,  kredka,  pastele,
farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage, frottage
itp.),  
w formacie A5;

 prace konkursowe należy złożyć do wychowawców klas lub oddziału przedszkolnego;

 prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora;

 wszyscy  uczestnicy  otrzymają  dyplomy,  a  zdobywcy  trzech  pierwszych  miejsc  –
dyplomy i nagrody rzeczowe.

5. Termin składania prac: 20 grudnia 2022 r. do godz. 14:00.

6. Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronach internetowych oraz
profilach  społecznościowych  Gminy  Orla  i  jednostek  organizacyjnych  oraz  Szkoły
Podstawowej z d.n.j.b w Orli, a także w ramach wystaw. Prace laureatów – plakaty zostaną
powielone i rozpowszechnione na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie
gminy  Orla,  a  wybrane  ulotki  rozdysponowane  wśród  mieszkańców  gminy  Orla  oraz
klientów Urzędu Gminy Orla.

7. Postanowienia końcowe:

 organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;

 warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie
następujących danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek;

 podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  podania  
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;

 dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie 
z postanowieniami niniejszego regulaminu;

 wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy
wraz z pracą plastyczną przekazać opiekunowi konkursu;

 organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
na każdym etapie konkursu.


