
REGULAMIN  KONKURSU „Nakręć się na czyste powietrze” 

 

1. Wójt Gminy Klukowo, zaprasza do udziału w Konkursie z okazji Dnia Ziemi. 

2.Temat konkursu: 

Konkurs p.t. „Nakręć się na czyste powietrze”, przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych 

z terenu gminy Klukowo. 

3. Warunki uczestnictwa: 

- Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń szkoły podstawowej, z klas I-VIII. 

- Prace konkursowe uczniów ze Szkół podstawowych w Wyszonkach Kościelnych, Kuczynie, Łuniewie Małym 

i Klukowie, muszą zawierać: imię i nazwisko ucznia , klasę, nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza oraz 

formularz zgłoszenia ucznia na konkurs, który jest załącznikiem do regulaminu. 

4. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

- stwarzanie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań artystycznych; 

- uwrażliwienie na tematy związane z ochroną powietrza ; 

5. Zadania konkursowe: 

- Uczniowie klas I-IV wykonują plakat formatu A3, na którym przedstawiają temat dot. ochrony powietrza; 

- Uczniowie klas V-VIII- piszą wiersz na temat ochrony powietrza ; 

- Każdy uczeń może wykonać tylko 1 pracę; 

- Technika plastyczna dowolna, możliwość zastosowania techniki mieszanej; 

6.Termin i warunki dostarczenia prac: 

- Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Klukowie ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo z 

dopiskiem : „Nakręć się na czyste powietrze”; 

-Termin dostarczenia prac mija 13 kwietnia (czwartek) 2023 r.  Prace dostarczone po tym terminie nie będą 

brały udziału w konkursie; 

- Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 kwietnia 2023 r.; 

- Organizator nie zwraca prac; 

7.Ocena prac i zasady przyznawania nagród: 

- O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa. 



-  Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków . 

- Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 oryginalność 

 pomysłowość 

 estetyka wykonania 

 samodzielność wykonania 

 zastosowanie elementów ekologicznych ( w pracy plastycznej) 

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach. 

9.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej  urzędu gminy, w dn. 24.04.2023 r., a 

wręczenie nagród nastąpi w terminie późniejszym, podanym do wiadomości przez Dyrektorów Szkół. 

11. Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Klukowo;  

2. Opiekunem konkursu jest Dorota Sylwestrzuk- Inspektor ochrony środowiska i rolnictwa;  

3. Skład komisji ustala Organizator konkursu. 

4. Sponsorem nagród jest Wójt Gminy Klukowo. 

 


