
Regulamin  

Konkurs na plakat promujący ochronę naszej 

Planety pt. „Pokaż, że jesteś ECO” 

1. Cel konkursu: 

1.1. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, 

poprzez kształtowanie świadomości  

i zainteresowań uczniów w dziedzinie ekologii i 

ochrony środowiska naturalnego,  

1.2. Zachęcanie do troski o otaczające środowisko, 

tworzenie trwałych nawyków i zachowań 

ekologicznego stylu życia w domu, szkole i 

najbliższym otoczeniu oraz pobudzanie do stałych 

działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska, 

1.3. Rozwój wrażliwości artystycznej. 

2. Organizator: 

2.1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle.  

3. Czas trwania konkursu: 

3.1. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2021r. i trwa do 31 maja 2021r., 

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  15 czerwca 2021r.  

4. Warunki uczestnictwa: 

4.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, jest wykonanie plakatu zgodnego z tematem, 

4.2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży,  

4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, 

4.4. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, 

których autorem jest osoba zgłaszająca plakat, 

4.5. Organizator zastrzega sobie usunięcie plakatów, które nie spełniają warunków Konkursu, 

4.6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, 

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody. 

5. Zasady konkursu: 



5.1. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze technicznym 

formatu A2 (brystol o wymiarach 420 mm x 594 mm),  

5.2. Plakat może składać się z wyrazów (w oprawie plastycznej) albo rysunków lub z 

kombinacji wyrazów lub rysunków,  

5.3. Można oprócz przeróżnych technik plastycznych (przy czym prosimy, aby pastele były 

odpowiednio zabezpieczone np. lakierem do włosów) wykorzystać różne „odpady” 

ekologiczne nadając im w ten sposób drugie życie, 

5.4. Plakat może być również wykonany przy użyciu różnych darmowych narzędzi TIK (np. 

Canva, Crello, Easil), 

5.5.  Plakat musi być zaopatrzony w następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora, 

- klasę,  

5.6. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 plakaty wraz z opisem, 

5.7. Plakaty należy przesłać do LO w Wiśle na adres: 

ZSO im. P. Stalmacha, Pl. Hoffa 5, 43-460 Wisła  

lub na adres mailowy: lowislastalmach@gmail.com 

Prace można także dostarczyć osobiście bezpośrednio w czasie pracy sekretariatu szkoły.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:  

6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 

6.2. Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną plakatów wytypuje 

osoby nagrodzone przyznając:  

a) I miejsce w konkursie na plakat o tematyce ekologicznej 

b) II miejsce w konkursie na plakat o tematyce ekologicznej 

c) III miejsce w konkursie na plakat o tematyce ekologicznej, 

6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, 

6.4. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki ufundowane przez Organizatora, 

6.5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu,  

6.6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu prac w szkole.  

7. Postanowienia końcowe: 



7.1. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych prac, których własność 

przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich otrzymania, 

7.2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz 

w celach informacyjno – marketingowych Organizatora, 

7.3. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 

133/97, poz. 883 z późn. zm.). 

 


