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REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII – SZANSA NA 

PRZYSZŁOŚĆ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Powiat Niżański, pl. Wolności 2, 37 – 400 Nisko. 

 

2. Celem konkursu jest: 

a) zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami racjonalnego gospodarowania energią 

oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

b) promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

c) kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, 

d) wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym, 

e) edukacja ekologiczna. 

 

3. Adresaci konkursu: 

a) uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego, 

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego. 

 

4. Liczba osób biorących udział w konkursie jest nieograniczona. 

 

5. Formy prac: 

a) plakat, rysunek lub grafika przedstawiające zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

b) prace powinny być wykonane w następujących technikach: pastele, farby plakatowe, 

tempera, pisaki, grafika itp., na papierze, w formacie A2, A3 lub A4. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

6. Praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru: 

Nazwa szkoły 

Imię, nazwisko (ucznia) 

Klasa 

Konkurs plastyczny pn. „ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII – SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. 

 

7. Na konkurs należy przesłać wyróżniające się w danej szkole prace. 

 

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

10. Terminy konkursu 

a) ogłoszenie konkursu: 16 września 2019 r., 

b) zgłoszenie uczestnictwa (na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu) do:  30 września 2019 r., 

c) termin składania prac do: 31 października 2019 r., 

d) wyłonienie laureatów do: 7 listopada 2019 r., 

e) rozdanie nagród do: 19 listopada     2019 r. 

Prace należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, pl. Wolności 2,  

37 -400 Nisko. 

 

11. Nagrody 

Utworzone zostaną dwa rankingi szkół tj.: dla szkół podstawowych i dla szkół 

ponadpodstawowych. 

Dla wszystkich laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. 

Dla szkół, z których wyłonieni zostaną laureaci przewidziane są nagrody rzeczowe  

o następujących wartościach: 

I miejsce – 600 zł, 

II miejsce – 450 zł, 

III miejsce – 250 zł. 
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Ponadto dla laureatów (uczniów) przewidziane są nagrody rzeczowe w następujących 

wartościach : 

I miejsce – 100 zł, 

II miejsce – 70 zł, 

III miejsce – 50 zł. 

 

12. Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja konkursowa powołana przez 

Starostę Niżańskiego. 

 

W skład Komisji wejdą: 

- pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku – 2 osoby, 

- pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych – 2 osoby.  

Siedziba Komisji znajduje się w pokoju nr 9 budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 

przy ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisku. 

 

13. Wybór nagrodzonych prac. 

Wyboru najciekawszych prac dokona Komisja konkursowa.  

Przy wyborze laureatów, Komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi 

kryteriami: 

a) Zgodność pracy z tematem konkursu, 

b) Oryginalność  podejścia do tematu, 

c) Walory edukacyjne, 

d) Wartość artystyczna. 

 

14. Wyniku konkursu, wernisaż i uroczyste wręczenie nagród 

O wynikach konkursu oraz o terminie wernisażu  i  uroczystego wręczenia nagród 

zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu  
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15. Uwagi ogólne 

a) W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem konkursu sytuacje sporne 

rozstrzyga  Komisja konkursowa. 

b) Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

c) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do 

zgłoszonych prac konkursowych. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na konkurs 

pracami, w celu promowania własnego wizerunku, publikowania na portalu 

internetowym www.powiat-nisko.pl/, folderach, kalendarzach oraz innych 

materiałach. W każdym przypadku wymieniony będzie autor pracy. 

e) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat-nisko.pl/
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Starostwo Powiatowe  

w Nisku. 

pl. Wolności 2 

37-410 Nisko 

tel. (15) 841-20-57 

fax.(15) 841-27-00 

e-mail: poczta@powiat-nisko.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(Pełna nazwa szkoły) 

 

_____________________________________________________________________ 
(nr telefonu kontaktowego, e-mail) 

 

_____________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu plastycznego w szkole) 

 

_____________________________________________________________________ 
(liczba uczniów biorących udział w konkursie plastycznym.) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

_______________________________ 
   (pieczęć szkoły) 

 

       _______________________________ 
              (podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 

_______________________, dnia ____________________ 

 

 

 

mailto:poczta@powiat-nisko.pl
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