
ZARZĄDZENIE NR 153/2022 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego 

„TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w GMINIE RUDZINIEC”. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.)  

 

Wójt Gminy Rudziniec zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „TAK dla 

CZYSTEGO POWIETRZA w GMINIE RUDZINIEC”, w następującym składzie: 

1) Weronika Daniel – Przewodnicząca komisji 

2)  Anna Twardon – Członek komisji 

3)  Izabela Buchała – Członek komisji 

4)  Karolina Frychel – Członek komisji 

 

 

§ 2 

Komisja konkursowa działa w oparciu o regulamin konkursu stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Miejscem pracy Komisji jest Urząd Gminy w Rudzińcu. 

2. Decyzje Komisji co do wyboru nagrodzonych prac plastycznych są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

3. Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół obrad Komisji. 

 

§ 4 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

                              Wójt Gminy Rudziniec 

mgr Krzysztof Obrzut 

 

 

 

 

 

 



Regulamin konkursu plastycznego „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w Gminie 

Rudziniec”. 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Rudziniec (ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec). 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Rudziniec w 

następujących kategoriach: 

- klasy 1-3  

- klasy 4-6  

Uczniowie będą mieli za zadnie przygotować plakat związany z tematem ochrony środowiska 

– czystym powietrzem, które w sposób znaczący wpływa na zdrowie człowieka. 

3. Cel konkursu to: 

a) zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, 

b) zwiększenie świadomości ekologicznej, 

c) kształtowanie postaw proekologicznych, 

d) promocja punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu  „Czyste Powietrze”. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenia w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. w formie 

papierowej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu (ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec) lub w 

sekretariacie szkoły podstawowej pracy konkursowej wraz z wypełnioną i podpisaną zgodą 

przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie. 

Praca konkursowa powinna być podpisana i zawierać: imię i nazwisko autora pracy, klasę, 

nazwę szkoły. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na dowolnym papierze. 

6. Pracą konkursową jest własnoręcznie wykonana praca. 

7. Urząd nie przyjmuje prac konkursowych oraz zgłoszeń w formie elektronicznej (np. skanu). 

8. Urząd nie przyjmuje prac konkursowych bez wypełnionej oraz podpisanej zgody 

przedstawiciela ustawowego. 

9. Urząd nie przyjmuje niepodpisanych prac konkursowych bądź prac konkursowych 

podpisanych w sposób budzący wątpliwości, co do imienia i nazwiska autora.  

10. Złożone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. 

11. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

12. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 

13. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności. 

14. Organizator nie wprowadza limitu liczby uczestników. 

15. Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Organizatora i składa się z pracowników 

Urzędu Gminy Rudziniec. 

16. Dokonując oceny pracy konkursowej Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność 

pracy konkursowej z tematyką konkursu oraz pomysłowość, estetykę pracy, samodzielność jej 

wykonania. 

17. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

18. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień. 

19. Prace konkursowe mogą być prezentowane wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie 

internetowej Organizatora. Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy publikacji materiałów 

promocyjnych punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. 

20. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 21 czerwca 2022 r.  

21. Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 

22. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora. 

23. Wszelkie spory i wątpliwości rozstrzyga Organizator. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

25. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Gminę 

Rudziniec  konkursie plastycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w Gminie 

Rudziniec” w ramach promocji punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste 

Powietrze” 

 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                                                              (imię i nazwisko)    
 

w  Konkursie Plastycznym pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w Gminie Rudziniec” 

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka                                

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu 

szkoły)    w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 

r.  o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z  2019 roku, poz. 1781 z późn. zm).  

 

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

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

 

 
 


