
 

 

 
 

 

XI edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego 

 

 „Nasz czysty Białystok” 2022r. 
pod hasłem:  

 

„Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy” 
 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku 

 
 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku 

Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy” 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 

ADRESACI KONKURSU 

           Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych                         

z Białegostoku oraz regionu. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

Celami konkursu jest edukacja ekologiczna: 

• w zakresie poprawy jakości powietrza – pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na 

świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia; 

• zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt; 

• promowanie stosowania tych paliw energetycznych, które ograniczają emisję pyłów i gazów do 

atmosfery;  

• kształtowanie postaw i zachowań zapobiegających powstawaniu miejskiego smogu; 

• wzrost świadomości o potrzebie pozytywnego oddziaływania na „miejski klimat”; 

• rozbudzenie wyobraźni dzieci poprzez tematyczne prace plastyczne i fotograficzne 

 

§ 3 

WYMAGANIA KONKURSOWE 

W poszczególnych grupach wiekowych należy wykonać następujące prace: 

 

1. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 

 

Ideą konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej o postawach i zachowaniach białostoczan, które 

mają zapobiec powstawaniu miejskiego smogu. Praca w formacie od A4 do A2 powinna zawierać 



treści zgodne z hasłem konkursu: „Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii 

przestrzegamy”. 

Prace powinny być wykonane indywidualnie (nie grupowo), mogą być wykonane różnymi 

technikami, zależnie od inwencji i charakteru przesłania, jakie uczniowie chcą przekazać za ich 

pośrednictwem. Do konkursu nie będą dopuszczone prace w wersji elektronicznej. Każda szkoła 

może zgłosić dowolną liczbę prac. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić: imię                            

i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego 

praca została wykonana zgodnie z załącznikiem 1, dołączonym do regulaminu konkursu. Wszyscy 

uczestniczy konkursu wypełniają i wysyłają pocztą  na adres szkoły (ZSZ nr 5                                               

w Białymstoku): 

• kartę zgłoszenia szkoły do konkursu - załącznik 2 do regulaminu konkursu 

• oświadczenie danych osobowych  - załącznik 3 do regulaminu konkurs 

 

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV –VI szkół podstawowych: 

Ideą konkursu jest stworzenie pracy plastycznej oraz hasła promującego o takich postawach                  

i zachowaniu białostoczan, które mają zapobiec powstawaniu miejskiego smogu. Praca                              

w formacie od A4 do A2 powinna zawierać treści zgodne z hasłem konkursu: „Powietrze czyste                 

i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy”.  

Prace powinny być wykonane indywidualnie (nie grupowo), mogą być wykonane różnymi technikami, 

zależnie od inwencji i charakteru przesłania, jakie uczniowie chcą przekazać za ich pośrednictwem. Do 

konkursu nie będą dopuszczone prace w wersji elektronicznej. Każda szkoła może zgłosić dowolną 

liczbę prac. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę                     

i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana zgodnie     

z załącznikiem 1, dołączonym do regulaminu konkursu.  Wszyscy uczestniczy konkursu wypełniają                

i wysyłają pocztą  na adres szkoły (ZSZ nr 5 w Białymstoku): 

• kartę zgłoszenia szkoły do konkursu - załącznik 2 do regulaminu konkursu 

• oświadczenie danych osobowych  - załącznik 3 do regulaminu konkursu 

 

3. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII, VIII oraz szkół ponadpodstawowych:                         

 

Ideą konkursu jest przygotowanie przez młodzież fotografii ilustrującej hasło konkursu „Powietrze 

czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy”. Każdy uczeń może nadesłać maksymalnie 

3 zdjęcia, wykonane samodzielnie.  

 

Zdjęcia powinny być wykonane indywidualnie. Zdjęcia nie mogą być oprawione lub podklejone. 

Formaty zdjęć: od  18x24 cm do 24x30 cm z dopuszczalnymi odchyleniami uzasadnionymi koncepcją 

artystyczną prac (np.: panoramy) jednak dłuższy bok pracy nie powinien przekraczać 30 cm. Do 

konkursu nie będą dopuszczone prace w wersji elektronicznej. Na odwrocie fotografii należy 

umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod 

kierunkiem którego praca została wykonana zgodnie z załącznikiem 1, dołączonym do regulaminu 

konkursu. Wszyscy uczestniczy konkursu wypełniają i wysyłają pocztą  na adres szkoły (ZSZ nr 5                     

w Białymstoku): 

•  kartę zgłoszenia szkoły do konkursu - załącznik 2 do regulaminu konkursu 

•  oświadczenie danych osobowych  - załącznik 3 do regulaminu konkursu 

 

 

PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB DOSTARCZYĆ  NA ADRES:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  ZAWODOWYCH NR 5  UL. ANTONIUK FABRYCZNY 40   

15-741 BIAŁYSTOK DO DNIA  13 maja 2022r.  

 



§ 4 

KRYTERIA OCENY PRAC 

 Ocenie podlegać będą: 

 Wartość merytoryczna prac (plastycznych, plastycznych z hasłem reklamowym lub wierszem          

oraz fotografii).  

Powiązanie prac z tematem przewodnim „Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii 

przestrzegamy”. 

 Zgodność pracy z założonymi celami konkursu plastyczno - fotograficznego.  

 Staranność wykonania oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

 

§ 5 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu 20.05.2022r. 

1. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.                

2. Jury, biorąc pod uwagę kryteria oceny prac, przyzna nagrody główne i wyróżnienia. Dla 

laureatów przewidziano ciekawe nagrody rzeczowe. Wyróżnieni zostaną również nauczyciele  

pod kierunkiem, których zostały wykonane prace laureatów. 

3. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

prawo odwołania. 

4. Dostarczenie prac do konkursu wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i oświadczenia jest 

równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

5.  Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie. 

6. Lista laureatów zostanie umieszczona w dniu 20 maja 2022r. na stronie internetowej 

organizatora konkursu  www.zsz5.pl 

  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.  

2. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.  

4. Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez 

organizatora w celu promocji wiedzy związanej z  segregowaniem odpadów. 

5. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu. 

 

Uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w 08.06.2022r.  

o godz. 12:00 w budynku  Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku,  

ul. Antoniuk Fabryczny 40 . 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie: 

Grażyna Świrydowicz tel.: 505 608 377 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsz5.pl/


Załącznik 1 – karta zgłoszenia ucznia do konkursu Nasz Czysty Białystok,  

pod hasłem „Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy”. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

 

Klasa 

 

 

 

Nazwę i adres szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod 

kierunkiem, którego została wykonana 

praca plastyczna lub fotografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

 

 XI MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY 
„Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy”. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

DANE SZKOŁY: 

 

Nazwa szkoły 

………………………………………...………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Adres szkoły 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

telefon 

………………………………………………………………………………………………................. 

 

e-mail *………….……………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA: Dane z karty zgłoszeniowej stanowią podstawę do wystawienia zaświadczenia o wynikach 

ucznia w konkursie. 

 

DANE UCZNIÓW: 
 

L.p. Nazwisko Imiona 
Data 

urodzenia 
Klasa 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowująceg

o ucznia do 

konkursu 

Telefon 

kontaktowy 

nauczyciela 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

 

 

 

 

 

 

*Pole wymagane 

 



Załącznik 3 

 

OŚWIADCZENIE 

………………………………………………………………………………………………….......... 

Imię i nazwisko ucznia 

 

………………………………………………………………………………………………….......... 

 

……………………………………………………………..……………………………………........ 

Szkoła, klasa  

 

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku 

przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 , tel: 85 653 24 55, email: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w 

Białymstoku możliwy jest pod numerem tel. nr. 85 6532455 adresem email (adres email): 

zsznr5@zsznr5.bialystok.pl 

3.   Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Konkursu Nasz Czysty Białystok pod   

hasłem  „Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy”. 

4. Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej realizacją Konkursu Nasz Czysty 

Białystok pod hasłem  „Powietrze czyste i zdrowe mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy”. 

5. Pozyskane dane będą przechowywane do końca roku szkolnego 2021/2022;  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania;  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych;  

8. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa przez Pana/i dziecko w realizacją 

Konkursu Nasz Czysty Białystok pod hasłem „Powietrze czyste i  zdrowe mamy, gdy zasad 

ekologii przestrzegamy”. 

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W/S PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 Zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu przez Administratora Danych 

Osobowych (ADO), danych osobowych moich i mojego dziecka. Oświadczam, że wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez ADO danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie potrzebnym 

do realizacji realizacją Konkursu Nasz Czysty Białystok pod hasłem  „Powietrze czyste   i zdrowe 

mamy, gdy zasad ekologii przestrzegamy” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                       

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

………………………………………………………..  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

mailto:zsznr5@zsznr5.bialystok.pl
mailto:zsznr5@zsznr5.bialystok.pl


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


