
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

„Maskuję SMOG – mój projekt maski antysmogowej” 

 

 

I. Organizator 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie. 

 

II. Cele konkursu 

 

Celem głównym konkursu plastycznego „Maskuję SMOG – mój projekt maski 

antysmogowej” jest: 

• zapoznanie uczniów z problematyką zanieczyszczenia powietrza i zachęcenie do 

podejmowanie działań na rzecz jego ochrony, 

• uświadomienie znaczenia noszenia masek antysmogowych, 

• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, w szczególności za 

czyste powietrze, 

• rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów, 

• rozbudzanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 SP. 

2. Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka 

wykonania pracy. 

3. Technika prac: dowolna. 

4. Każda szkoła może składać nieograniczoną liczbę prac. 

5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

a. imię i nazwisko autora, wiek,  

b. placówka, adres, telefon,  



c. imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń 

przygotował pracę.  

7. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać 

rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka oraz kartę ze zgodą na 

otrzymanie maski antysmogowej (załącznik nr 2). 

8. Nagrodami w konkursie są ufundowane przez Fundację ONICO profesjonalne maski 

antysmogowe Vogmask. 

 

IV. Kontakt 

  

Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:  

Aneta Jasiak, tel. 14 621 19 00 wew. 40, e-mail: aneta.jasiak@gmail.com 

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac 

 

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 25.10.2017 roku (środa), na poniższy 

adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego 

ul. Bitwy pod Studziankami 5 

33-100 Tarnów 

z dopiskiem "Świetlica szkolna" 

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się w dniu 6.11.2017 roku w Szkole 

Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie. Wyniki zostaną udostępnione na 

stronie internetowej szkoły. 

Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

VII. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć 

w dniu rozstrzygnięcia konkursu, w Szkole Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego 



w Tarnowie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystywanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora oraz Fundacji 

ONICO. 

 

VIII. Uwagi dodatkowe 

 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

________________________________________________________________ 

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym i zgoda na publikację wizerunku dziecka 

biorącego udział w konkursie „Maskuję SMOG – mój projekt maski antysmogowej” 

 

Nazwa i telefon szkoły: ................................................................................................................ 

 

Imię, nazwisko i wiek dziecka: .................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego dziecko do konkursu:  

 

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

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie 

i formie dla celów promocyjnych Organizatora.  

 

 

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

            Miejscowość, data                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

________________________________________________________________ 

 

 
miejscowość ________________,  

dnia ________________________________ r.   
 

 

______________________________ 
                   (imię i nazwisko) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
                   (adres zamieszkania) 

 

 

       Fundacja ONICO 

       ul. Flory 3/4 

       00-586 Warszawa  

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany ______________________________________________,  
         (imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

jako opiekun prawny ___________________________________________, oświadczam,  
(imię i nazwisko dziecka) 

że zapoznałam/zapoznałem się z warunkami użytkowania maski antysmogowej typu 

VOGMASK N99CV i N99C2V Organic Style Sheet, którą Fundacja ONICO z siedzibą 

w Warszawie przekazała do używania wyżej wskazanemu dziecku w ramach działalności 

statutowej (w szczególności w ramach prowadzonego projektu pn. „Zamaskuj smog!”). 

Oświadczam także, że zapoznałam/zapoznałem się z ewentualnymi skutkami 

niepożądanymi używania przedmiotowej maski niezgodnie z zasadami użytkowania 

i ponoszę wszelką odpowiedzialność za skutki korzystania z maski przez wyżej wskazane 

dziecko.   

 

___________________________ 

 


