
 

 

Urząd Gminy Radziemice ogłasza  konkurs pn. „Zadbajmy o powietrze w Gminie 

Radziemice” 

Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Gminy tematem ochrony powietrza  

i programem „Czyste Powietrze”.. Konkurs organizowany jest w trakcie trwania EU Green 

Week 2021, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu Ochrony 

Powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.  

Regulamin Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Radziemice (32-107 Radziemice 74). 

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej z 

motywem Gminy Radziemice (miejsce, budynek, przedmiot kojarzący się z Gminą), 

zachęcającego dbania o powietrze, którym oddychamy  ( w szczególności wymiany 

starych kotłów węglowych , nie palenia śmieci, korzystania z odnawialnych źródeł 

energii, poruszania się ekologicznymi środkami transportu).  

4. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę na adres 

a.wegrzynowicz@radziemice.gmina.pl do dnia 28.05.2021 r. Prace mogą zostać 

wykonane metodą tradycyjną (należy przesłać skan lub fotografię plakatu) lub 

zaprojektowane  w programie graficznym  (format pdf, jpg lub tif).  

5. W pracach nie mogą być używane nazwy, logotypy produktów handlowych. . 

6. Każda praca powinna być opisana na Załączniku do niniejszego regulaminu”           

-imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres, nr telefonu oraz e-mail do opiekuna autora 

pracy, jeżeli autor jest osobą niepełnoletnią.  

7. Prace konkursowe oceniają członkowie Komisji Konkursowej. Komisja oceniać 

będzie prace pod względem  merytorycznym i artystycznym. Kryteriami oceny będą:     

-zgodność doboru tematu pracy  z celami konkursu                                                         

-kreatywność, oryginalność, pomysłowość                                                                      

-wiedza przedmiotowa potrzebna do stworzenia danej pracy                                            

-forma estetyczna pracy 

8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nigdzie 

poprzednio niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.  

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa , nie będą podlegały ocenie konkursowej.  

10. W konkursie przyznane zostaną nagrody za pierwsze trzy miejsca  

11. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność  organizatora,  który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji.  

12. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby w nim 

uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych 

potrzebnych do konkursu. 

14. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców /opiekunów uczestnika konkursu 

(jeżeli uczestnik jest osobą niepełnoletnią ). Brak zgody będzie równoznaczny  

z wykluczeniem pracy z konkursu.  

mailto:a.wegrzynowicz@radziemice.gmina.pl


 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 

021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej i NFOŚiGW.” 

 

 

15. Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mail: 

a.wegrzynowicz@radziemice.gmina.pl bądź telefonicznie 12 385 62 25.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.  

17. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Radziemice :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


