
Regulamin konkursu 

„Pokonaj niską emisję” 

Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego z zakresu 

ochrony powietrza, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym „Ośno Lubuskie 

Urzeka Klimatem” 

 

Organizator konkursu: 

- Gmina Ośno Lubuskie 

 

Cele konkursu: 

- wyszukiwanie metod dbania o  powietrze; 

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zanieczyszczenia powietrza; 

- zaakcentowanie dzieciom i młodzieży, iż każdy poprzez niewielkie działania 

może zadbać o powietrze którym oddychamy; 

- pobudzanie inwencji twórczej uczniów, 

- poszukiwanie ciekawych pomysłów i rozwiązań 

- rozwijanie umiejętności manualnych dzieci i młodzieży 

 

 Temat konkursu: 

„Pokonaj niską emisję” 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i IV – VI   Szkoły 

Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Ośnie Lubuskim. 

 

Termin konkursu 

09.04.2018 – 10.05.2018 do godziny 15.00 

 

Miejsce składania prac: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Ośnie Lubuskim, ul. 

Jeziorna 23, 69-220 Ośno Lubuskie 

Gabinet 36 – p. Dorota Cyrta 

Gabinet 41 – p. Barbara Jurkowska  

Gabinet 10 – p. Marta Róż 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 



1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę indywidualnie 

2. Technika wykonania prac: 

- klasy I – III praca plastyczna, format kartki minimum A3, technika 

dowolna 

- klasy IV- VI praca przestrzenna, technika dowolna  

 

3. Złożenie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

zaprezentowanie prac wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika  

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -  

Curiew Ośnie Lubuskim oraz Gminy Ośno Lubuskie, a także w 

Gminnym Informatorze Samorządowym – Ośno Lubuskie.  

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi! 
5. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę, która musi być opisana: 

imię i nazwisko, klasa. 

 

Komisja konkursowa: 

- o wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 18.05.2018 r.  

 

 

Nagrody i wyniki konkursu: 

-spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną 

nagrodzone oraz wyróżnione,  

- autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe, 

- kryteria, które będą podlegały ocenie prac konkursowych to zgodność z 

tematem, oryginalność, pomysłowości, estetyka wykonania,   

- wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się w 

Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Ośnie Lubuskim; 

- osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu oraz czasie 

odbioru nagród,  

- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim oraz Gminy 

Ośno Lubuskie. 

 


