
REGULAMIN KONKURSU 

pn. „NIE dla palenia śmieci w domowych piecach”  

dla dzieci lęborskich przedszkoli (grupy 6 i 7-latków)  

oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 

1. Organizator konkursu:  

Urząd Miejski w Lęborku 

 

2. Współorganizatorzy konkursu: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 

Nadleśnictwo Lębork 

 

3. Cel konkursu plastycznego: 

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w 

zakresie przeciwdziałania niskiej emisji związanej m. in. ze spalaniem śmieci w 

przydomowych piecach oraz informowanie o szkodliwości tego postępowania. 

 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

a) Konkurs będzie organizowany w czterech kategoriach wiekowych: 

- przedszkola (grupy 6 i 7-latków) i klasy „0” szkół podstawowych 

- klasy I - III szkół podstawowych 

- klasy IV-VI szkół podstawowych 

- klasy I-III szkół gimnazjalnych 

b) Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane w dowolnych technikach: 

malarstwo, rysunek, wycinanki, wyklejanki itp. 

c) Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. 

d) Każde przedszkole i szkoła może przekazać po 5 wybranych prac w każdej kategorii 

wiekowej. 

e) Wybrane prace należy przekazać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 pok. C 201 (wejście od strony 

parkingu) do dnia 08 maja 2017 roku. 

f) Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi: 

- nazwa i adres przedszkola/szkoły 

- imię i nazwisko autora pracy 

- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) wraz z numerem telefonu 

- pieczątka przedszkola/szkoły oraz dyrektora 

g) Spośród dostarczonych prac konkursowych Komisja Konkursowa wybierze po trzy 

najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej (I, II, III miejsce). 

h) Na wybór najlepszych prac będą miały wpływ następujące kryteria: czytelność 

przekazu, pomysłowość oraz staranność wykonania. 

i) Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXXIV Lęborskich 

Dni Techniki w dniu 02 czerwca 2017 roku. 



j) Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Lęborku, działający w imieniu Burmistrza Miasta Lęborka, który 

jednocześnie wyjaśnia wątpliwości dotyczące Regulaminu Konkursu i rozstrzyga 

sprawy sporne. 

Osoby do kontaktu:  

Agnieszka Kozłowska, tel. 59 8637706, e-mail: a.kozlowska@um.lebork.pl 

Marlena Małachowicz, tel. 59 8637702, e-mail: ochrona@um.lebork.pl 

k) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji  dostarczonych prac 

konkursowych oraz danych osobowych ich autorów i opiekunów. 

 

5. Nagrody: 

Laureaci trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
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