
Regulamin konkursu na transparent promujący ochronę powietrza 
 

§ 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Miasto Maków Mazowiecki z siedzibą Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Stanisława Moniuszki 6 w Makowie Mazowieckim.  

 

§ 2 

Tematyka i cel konkursu 

1. Tematyka konkursu związana jest z ochroną powietrza.  

2. Celem konkursu jest: 

1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką ochrony powietrza, 

2) budowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 

3) pobudzenie do aktywnego działania na rzecz ochrony powietrza, 

4) rozwój umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Warunki i zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do szkół z terenu Makowa Mazowieckiego. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie transparentu promującego ochronę powietrza. 

3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu JEDEN transparent.  

4.  Warunkiem udziału w konkursie jest:  

1) uczestnictwo z transparentem w Happeningu z okazji Obchodów Dnia Czystego Powietrza, który 

odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku o godzinie 1000. 

2) udzielenie licencji bezpłatnej niewyłącznej na okres 5 lat w zakresie prezentacji pracy  

w internecie oraz jej powielania.  

5.  Transparenty niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. 

6.  Prace będą zwracane autorom.  

 

§ 4 

Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Minimalne rozmiary transparentu 60 cm x 80 cm.  

2. Technika wykonania prac dowolna.  

3. Transparent musi zawierać hasło związane z tematem przewodnim konkursu.   

 

§ 5 

Ocena prac i nagrody 

1.  Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

2.  Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1) trafność doboru tematu pracy, 

2) jakość wykonania, 

3) oryginalność, 

4) stopień trudności wykonania. 

3.  Werdykt komisji konkursowej będzie ostateczny. 

4.  Organizator przyzna jedną nagrodę główną (rzeczową) dla szkoły. 

5.  Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie wyniku i wręczenie nagrody nastąpi pod koniec Happeningu z okazji Obchodów Dnia Czystego 

Powietrza na makowskim Rynku w dniu 14 listopada 2019 roku.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs jest częścią zadania pn.: Akcja informacyjno-edukacyjna ,,Maków-miasto czystego powietrza”. 

Zadanie to realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 



,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu, 

2) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

3. Przyniesienie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

www.makowmazowiecki.pl. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pani Magdalena Wróbel nr tel.  

29 71 42 133. 


