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Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia nr 5/2020 

Starosty Jędrzejowskiego  

z dnia 22 stycznia 2020r. 

Regulamin konkursu powiatowego 

 

 pn.: „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI  - środowisko ponad wszystko” 
 

 

1. Celem konkursu jest: 

➢ edukacja dzieci i młodzieży w zakresie utrwalania pozytywnych nawyków 

proekologicznych, 

➢ rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, wrażliwości  i budzenie świadomości 

ekologicznej poprzez pracę własną na rzecz środowiska naturalnego w najbliższym 

otoczeniu, 

➢ rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska, 

➢ zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie  

zanieczyszczeniu środowiska, 

➢ kształtowanie postawy świadomego konsumenta, 

➢ rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska, 

➢ zachęcenie do fotografowania otaczającej ich przyrody i walorów środowiska naszego 

powiatu, 

➢ kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace artystyczne, 

➢ umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu. 

 

2. Organizator konkursu: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. 

 

3. Patronat nad konkursem:   Starosta Jędrzejowski. 

 

 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu jędrzejowskiego i odbędzie 

się w następujących kategoriach wiekowych: 

kategoria I – dzieci od I do IV klasy szkoły podstawowej 

kategoria II – dzieci od V do VIII klasy szkoły podstawowej  

kategoria III – młodzież od I do IV klasy szkoły ponadpodstawowej 

 

5. Konkurs w kategorii I dla dzieci z   klas I – IV szkół podstawowych polega na wykonaniu 

plakatu ekologicznego na temat  „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI  - środowisko ponad 

wszystko”. 
 

Plakat należy wykonać  odręcznie  przy  wykorzystaniu dowolnych technik graficznych. 

Format prac:    A 3 ( 30 cm x 42 cm)   lub   A 2 (42 cm x 60 cm). 

 

6. Konkurs w kategorii II dla dzieci z  klas V – VIII szkół podstawowych polega na 

wykonaniu fotografii  na temat „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI  - środowisko ponad 

wszystko”. 

                    

Fotografię należy wykonać w formacie 15 cm x21 cm. 
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7. Konkurs w kategorii III dla młodzieży z klas I – IV szkół ponadpodstawowych polega na 

zaprojektowaniu loga  torby ekologicznej wielokrotnego użytku  na temat „EKOPOWIAT 

JĘDRZEJOWSKI  - środowisko ponad wszystko”. 

 

Logo należy zaprojektować w taki sposób aby oprócz formy graficznej zawierało również 

hasło w skład którego wchodzić powinna nazwa Powiat Jędrzejowski połączona ze 

słowami  takimi jak np.: ekologia, eko, dbać, chronić, środowisko, przyroda itp. 

 

Technika projektu loga: projekt płaski na kartce, białe tło, maksymalnie 4 kolory. 

 

Format projektu loga: A4 (21 cm x 29 cm) lub A 3 ( 30 cm x 42 cm). 

 

 

8. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie podpisanego formularza 

zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz pracy konkursowej.  

 

9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Zgłoszenia 

grupowe, czy szkolne nie będą rozpatrywane.  

 

10. Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane według wzoru: 

    imię i nazwisko autora pracy,  

    nr klasy autora pracy,  

    imię i nazwisko nauczyciela/rodzica/opiekuna,  

    nazwa i adres szkoły, gmina  

    telefon kontaktowy do szkoły/rodzica/opiekuna. 

 

11. Prace należy nadsyłać lub dostarczać do dnia 30 kwietnia 2020r. na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

ul. Armii Krajowej 9 

28-300 Jędrzejów 

pokój nr 12 

z dopiskiem: KONKURS POWIATOWY „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI  - 

środowisko   ponad wszystko”. 

 

12. Nadesłane lub dostarczone  prace nie podlegają zwrotowi. Organizatorowi konkursu 

przysługują uprawnienia wykorzystania nadesłanych prac w celach promowania tematyki 

w nich zawartych. 

 

13. Rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia laureatów dokona Powiatowa Komisja 

Konkursowa powołana przez  Starostę Jędrzejowskiego. Komisja dokona oceny 

nadesłanych prac i wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowej. 
Komisja oceni oryginalność i pomysłowość wykonanych prac oraz ich walory graficzne i 

wartości promocyjne. 

 

14. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

w Jędrzejowie. Nagrodami w konkursie są: 

⎯ nagroda rzeczowa dla każdego laureata, 
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⎯ publikacja prac laureatów na stronie internetowej powiatu jędrzejowskiego oraz  ich 

promocja na profilach powiatu jędrzejowskiego  w mediach społecznościowych przez 

cały 2020r., 

⎯ logo laureata I miejsca w III kategorii wiekowej zostanie  nadrukowane na torbę 

ekologiczną używaną do codziennych zakupów. 

 

15. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 10 czerwca 2020r.  

 

16. Laureaci konkursu oraz ich rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni o dokładnym 

miejscu i terminie wręczenia nagród. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na 

stronie internetowej powiatu jędrzejowskiego. 

 

17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac 

podczas przesyłki. 

 

18. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników do 

celów związanych z pracami komisji konkursowej. Administratorem danych osobowych 

jest Starosta Jędrzejowski. 

 

19. Prawa autorskie: 

1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Zgłoszenia przenosi autorskie prawa 

majątkowe do przesłanej pracy konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań 

tej pracy konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym 

techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 

komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, 

najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 

przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 

nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i 

dystrybucja poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 

udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich prac konkursowych 

Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z 

Konkursem w okresie trwania Konkursu i bezterminowo po jego zakończeniu. 

 

20. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków 

zawartych w niniejszym Regulaminie.  

 

21. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

 

22. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

                                                                                    

                                                                                        STAROSTA  JĘDRZEJOWSKI   

 

 

 

 


