
Regulamin konkursu  

pn.: „EKOświat za 100 lat”- na rok szkolny 2020/2021 

Organizator konkursu:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 

oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko. 

 

I. Cel konkursu: 

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego,              

a w szczególności przeciwdziałania zanieczyszczaniu ziemi, przez selektywne zbieranie 

odpadów komunalnych.  Dodatkowo konkurs  pobudza zarówno uczniów jak i ich opiekunów 

do podejmowania działań dążących do ochrony środowiska naturalnego, wspiera ich rozwój 

intelektualny jak i manualny. 

II.   Uczestnicy konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z 11 placówek oświatowych na terenie Gminy Łącko. 

Wykaz placówek oświatowych: 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku  

✓ Szkoła Podstawowa w Jazowsku  

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagorzynie  

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. w Kadczy  

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku  

✓ Szkoła Podstawowa w Kiczni  

✓ Szkoła Podstawowa w Maszkowicach  

✓ Szkoła Podstawowa w Obidzy  

✓ Szkoła Podstawowa w Szczereżu  

✓ Szkoła Podstawowa w Zabrzeży  

✓ Szkoła Podstawowa w Zarzeczu  

2. Konkurs odbywa się 3 trzech kategoriach wiekowych: 

➢ Grupa I – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 

➢ Grupa II – uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej 

➢ Grupa III - uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej 

 

  

 

 



 

II. Temat pracy, wymogi techniczne: 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić, jak ich zdaniem będzie wyglądać świat za 

100 lat, jeżeli ludzie będą wykorzystywać przyjazne środowisku rozwiązania. Praca może być 

również propozycją nowych, nawet najbardziej abstrakcyjnych eko-działań, jakie można 

wprowadzić w życie. 

 

IV. Technika wykonania pracy plastycznej: 

 

1.   Format A3, technika dowolna. 

2.  Każdy uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę, oceniane będą wyłącznie prace     

     indywidualne – prace grupowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

3. Ocenie będą podlegać pomysłowość oraz kreatywność twórcy pracy, estetyka wykonania. 

➢ Do pracy należy dołączyć oświadczenie RODO oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku 

podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dostępne u nauczycieli bądź do pobrania na 

stronie www.lacko.pl/aktualnosci-v.html  oraz www.pukempol.pl 

➢ Pracę należy opisać wg następującego schematu: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………….. 

Klasa:………………………………………………………………….. 

Szkoła:…………………………………………………………………. 

V.  Wyłonienie laureatów: 

1. Prace uczniowie dostarczają do ZGK Łącko lub EMPOL Sp. z o.o. (zbiorowo - za 

pośrednictwem wychowawcy bądź osobiście) do dnia: 11-06-2021 r. 

2. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele PUK EMPOL Sp. z o.o. 

oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

3. Spośród  autorów prac nadesłanych organizator wyłoni zwycięzców z każdej kategorii 

wiekowej, przyznając im kolejno I, II, III miejsce oraz po dwie nagrody wyróżnienia. 

4. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na jej publikowanie. 

5. Termin oraz sposób wręczenia nagród będzie podany po terminie składania ofert, o czym 

zostaną powiadomieni telefonicznie Dyrektorzy placówek oświatowych. 

 

VI.  Dane kontaktowe: 

Koordynatorem konkursu z ramienia organizatora są: 

➢ Magdalena Krukowska – (18) 444 55 58 wew. 3 – Zakład Gospodarki Komunalnej                         

w Łącku 

➢ Barbara Chrobak  -  (18) 262 50 95- wew. 83 – P.U.K. Empol 

http://www.lacko.pl/aktualnosci-v.html

