
REGULAMIN KONKURSU  

Pozwól złapać oddech

#oddychacczynie

NA PRZYGOTOWANIE  GRY LUB REPORTAŻU

§ 1. 

CEL KONKURSU 

W związku realizacją uchwały nr VIII/125/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w Mysłowicach w latach 2019

– 2023,  Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza konkurs mający na celu pogłębienie wiedzy uczniów

szkół  podstawowych oraz  ponadpodstawowych na temat proekologicznych postaw i  zachowań,

a w szczególności zainteresowanie zjawiskiem smogu, negatywnych skutków jego oddziaływania

na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne jak również walką z niską emisją.

§ 2. 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Mysłowice. 

§ 3.

TERMINY 

1. Ogłoszenie konkursu: 10.11.2022 r. 

2. Przyjmowanie prac: 10.11.2022 r – 05.12.2022 r.

3. Prace komisji konkursowej: 06.12.2021 – 9.12.2021 r.

4. Ogłoszenie wyników konkursu: 12.12.2022 r. 

5. Wręczenie nagród laureatom konkursu: 16.12.2022 r. 

§ 4. 

UCZESTNICY I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach:

 A: klasy VI – VIII szkół podstawowych 

 B: klasy I – IV szkół ponadpodstawowych.

2. Przedmiotem konkursu są:

 Kategoria A: wykonanie gry planszowej bądź karcianej,

 Kategoria B: reportaż filmowy lub zdjęciowy.

3. Prace muszą dotyczyć  tematu zjawiska smogu i  ograniczenia  niskiej  emisji,  a także  zachęcać

do przeciwdziałania tym zjawiskom. 

4. Zgłaszane prace w:

 kategorii A mogą zostać w dowolnej formiE,



 kategorii B: długość filmu nie może przekraczać 3 min, natomiast album zdjęciowy nie może

mieć więcej niż 5 stron A4.

5. Technika wykonania prac jest zależna od wybranej kategorii.

6. W  przypadku  kategorii  A  wykorzystane  grafiki  nie  mogą  naruszać  praw  osób  trzecich,  a

ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestników konkursu. 

7. W przypadku kategorii B uczestnik powinien być autorem wykorzystanych zdjęć lub filmów.

8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.

§ 5.

ZASADY KONKURSU

Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników, natomiast każdy Uczestnik konkursu może zgłosić

tylko jedną pracę (indywidualna praca uczestnika).

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie przez szkołę do Wydziału Ochrony Środowiska

(ul. Strumieńskiego 5) lub Urzędu Miasta (ul. Powstańców 1):

a. pracy konkursowej zgodnie z wymogami konkursu określonymi w § 4 pkt 2-7,

b. praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z nazwą szkoły

oraz poprawnie wypełnioną Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 Regulaminu).

2. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw

autorskich, osobistych i majątkowych do pracy oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.

3. Uczestnik  konkursu  udziela  organizatorowi  bezterminowej  zgody  na  korzystanie  z  prac

konkursowych,  z  podaniem imienia i  nazwiska w celach promocyjnych stosownie  do potrzeb

organizatora,  między  innymi  na  stronie  internetowej  organizatora  oraz  mediach

społecznościowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami

prawa oraz zasadami etyki.

§ 6.

OCENA I NAGRODY

1. Prezydent  Miasta  Mysłowice  powoła  Komisję  Konkursową  w  składzie  co  najmniej

trzyosobowym, której zadaniem będzie wybór Laureatów konkursu.

2. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu,

 oryginalność podejścia do tematu,

 wartość merytoryczną,

 wartość artystyczną,

3.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.



4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I,  II, III miejsca w każdej z kategorii dla autorów

najlepszych prac.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  opublikowania  listy  laureatów konkursu,  z  podaniem

imion i nazwisk oraz placówki oświatowej, a także zdjęcia z wręczenia nagród, które zostaną

opublikowane  na  stronie  internetowej  oraz  w  mediach  społecznościowych  Urzędu  Miasta

Mysłowice. 

§ 7. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia 2022 r.  na stronie internetowej Urzędu Miasta

Mysłowice oraz w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Mysłowice. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2022 podczas VI Mysłowickiej konferencji dot. niskiej

emisji i zagrożeń z nią związanych 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

2. Organizator ma wyłączne prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji Uczestnika. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  jego  postanowień  i  zobowiązaniem

się do ich przestrzegania. 

5. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

(-) Dariusz Wójtowicz 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

KONKURSU Pozwól złapać oddech

#oddychacczynie

 

 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –

NAZWA I ADRES SZKOŁY

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

WIEK UCZNIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA LUB OPIEKUNA 
UCZNIA UCZESTNICZĄCEGO W KONKURSIE

 

Wyrażam  zgodę  na  ewentualne  wykorzystanie  mojej  pracy  w  materiałach  promocyjnych  Urzędu  Miasta
Mysłowice oraz na przetwarzanie moich danych osobowych do celów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.). 
Wyrażam zgodę na  umieszczenie  moich  danych  w zakresie:  imię  i  nazwisko,  miejscowość,  nazwa szkoły,
wizerunku  (zdjęcia),  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Mysłowice  oraz  mediach  społecznościowych
zostałam/em  poinformowana/y  o  przysługującym  mi  prawie  do  dostępu  do  treści  moich  danych  i  ich
poprawieniu. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych 
w  ramach  Konkursu  „Pozwól  złapać  oddech  #oddychać,  czy  nie”  jest  Urząd  Miasta  Mysłowice,
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice. 

………..…………………………………………………… ………..……………………………………………………
Podpis nauczyciela/opiekuna Podpis Uczestnika Konkursu

……………………………………………………………..
P

odpis Rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku 
niepełnoletniego Uczestnika Konkursu

……………………………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

……………………………………………….
Pieczęć szkoły


