
 
 

ZARZĄDZENIE NR 270/2015 

Burmistrza Wyszkowa 

z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu: „Ekologiczni Wyszkowianie – 

kampania edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków – etap II” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 i 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), §5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrz Wyszkowa 

z dnia 6 marca 2015 r. zarządza się co następuje: 

§1. 

1. Ogłasza się konkursy w ramach projektu: „Ekologiczni Wyszkowianie – kampania 

edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków – etap II”. Konkurs dofinansowany 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

www.wfosigw.pl. 

1) Dla uczniów klas IV szkół podstawowych w trzech kategoriach pn. „Niska 

emisja”, „Piosenka ekologiczna”, „Konkurs wiedzy”; 

2) Dla przedszkolaków na zaprojektowanie wzoru pojemnika na odpady/ 

odchody zwierzęce. 

2. Regulaminy poszczególnych kategorii konkursowych określają załączniki do 

niniejszego zarządzenia: 

1) „Niska emisja” – Załącznik nr 1, 

2) „Piosenka ekologiczna” – Załącznik nr 2, 

3) „Konkurs wiedzy” – Załącznik nr 3, 

4) „Zaprojektuj wzór pojemnika za odpady/odchody zwierzęce” - Załącznik nr 4. 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

 §3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         

 



 
 

    

  Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 270/2015 

Burmistrza Wyszkowa  

Z dnia 29 października 2015 r. 

 

 

Regulamin konkursu filmowego „Niska emisja” 
 

I.Cele konkursu 

Wyszkowianie wciąż mają niewielką świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą niska 

emisja, dlatego niezbędne jest podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych w tym 

zakresie. W związku z tym zachęcamy do udziału w konkursie filmowym pt. „Niska emisja”, 

mającym na celu popularyzację zagadnień dotyczących niskiej emisji. 

 
II. Organizator 

1) Organizatorem konkursu filmowego jest Burmistrz Wyszkowa. 

2) Adres Organizatora:  

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 742-42-01, fax (29) 742-42-09 

3) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Renata Pokraśniewicz, 

Anna Biernacka. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

III. Uczestnicy 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być uczennice i uczniowie IV klas szkół podstawowych: 

 Szkoły Podstawowej nr 1, 

 Szkoły Podstawowej nr 2, 

 Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym, 

 Szkoły Podstawowej w Lucynowie, 

 Zespołu Szkół w Wyszków, 

 Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach, 

 Zespołu Szkół w Rybnie, 

 Zespołu Szkół  „Rybienko Leśne”, 

- wraz z ich nauczycielami prowadzącymi, którzy zgodnie z Regulaminem złożą w wymaganym 

czasie i wymaganej formie filmy. 

 
IV. Założenia ogólne 

1) Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informacja „Konkurs 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie www.wfosigw.pl” powinna być umieszczona na  zarządzeniach, ogłoszeniach 

itp. 

2) Konkurs „Niska emisja”,  jest konkursem filmowym, który polega na wykonaniu krótkiego 

filmu reklamowego. Film powinien przedstawiać sposoby przeciwdziałania niskiej emisji oraz 

uświadomić mieszkańcom Gminy Wyszków znaczenie, jakie ma ograniczenie niskiej emisji.  

3) Prace konkursową (film) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 

do dnia 30.11.2015r. 

http://www.wfosigw.pl/


 
a. Filmy powinny zostać przedłożone na nośniku CD lub DVD (w 2 kopiach) wraz 

z Formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Metryką filmu 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

4) Materiały dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

1) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2) Jedna praca konkursowa może zostać zgłoszona przez jedną grupę uczniów. Grupa powinna 

liczyć 3 osoby. Wszystkie osoby z grupy muszą pochodzić z tej samej placówki edukacyjnej. 

Grupa pracuje pod opieką Opiekuna Grupy. 

3) Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy (filmu) na 

Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD(DVD)-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), 

a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji. 

 

VI. Wykonanie prac 

1) Materiał wideo powinien być wykonany w formacie 16:9 o rozdzielczości minimalnej 

1280×720. 

2) Film powinien być zapisany w formacie AVI lub MPEG. 

3) Maksymalna długość materiału wideo to 5 minut (300 sekund). 

4) Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów. 

5) Film może być zapisem chwili, ciekawej sytuacji lub zabawnej historii, nakręcony 

spontanicznie lub aranżowany. 

6) Elementy fakultatywne: 

a. podkład muzyczny; 

b. film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany; 

c. w filmie może być zastosowany tekst lektorski z napisami lub same napisy; 

d. film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficznym; 

e. inne – propozycje autorskie. 

7) Praca konkursowa powinna zawierać następujące dane (załącznik nr 1): 

 imię i nazwisko autorów, 

 wiek, 

 nazwa i adres szkoły  

 imię i nazwisko opiekuna (kontakt tel. lub e-mailowy) 

 

VII. Komisja konkursowa  

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z pracowników Organizatora. 

Komisja może działać w składzie 3-6 osób i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 

Osoby wchodzące w skład komisji nie będą związane z grupami twórców. 



 
2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

4. Kryteria oceny Komisji konkursowej: 

 kreatywność, 

 zgodność z tematyką Konkursu 

 dobór środków filmowych i językowych 

VIII. Wyniki 
1) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej  

w WOK HUTNIK w dniu 08.12.2015r. 

2) Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie pod adresem www.wyszkow.pl . 

 

 

 
IX. Nagrody 

1) Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę. 

2) Nagrody rzeczowe przeznaczone dla najlepszych prac konkursowych: 

 I miejsce – kamera, 

 II miejsce – aparat fotograficzny, 

 III miejsce – słuchawki. 

Nagrody otrzymają wszystkie osoby należące do nagrodzonych grup. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z Konkursem. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.wyszkow.pl 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wyszkow.pl/
http://www.wyszkow.pl/


 
 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na krótki film „Niska emisja” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FILMOWEGO „Niska emisja” 

 

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………… . 

Adres……………………………………………………………………………………………

……………………………………. .   

Telefon…………………………………… 

Dane uczestnika (-ów) konkursu: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Wiek Klasa 

1    

2    

3    

 

Opiekun Grupy: 

Lp. Nazwisko Imię Telefon e-mail 

1     

 

Niżej podpisani 

1. Oświadczamy, że: 

a) jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami praw autorskich do zgłoszonego filmu oraz że 

film ten nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby 

trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 

autorskich do filmu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych 

i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmujemy odpowiedzialność na 

siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu; 

b) udzielamy zezwolenia na: 

a. nieodpłatną publiczną prezentację filmu podczas Konferencji Podsumowującej. 

b. nieodpłatną publiczną prezentację filmu lub jego fragmentów w telewizji, Internecie 

i innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji konkursu, wyłonienia 

laureatów, bądź w celach informacyjnych również po zakończeniu konkursu, 



 
c. nieodpłatne użycie kadrów z filmu (zdjęć) w materiałach promocyjnych konkursu oraz 

Gminy Wyszków, w szczególności w ulotkach, folderach, katalogach, na stronach www 

i w materiałach multimedialnych; 

d. wykorzystanie fragmentów filmu dla potrzeb promocji konkursu, w tym jego kolejnych 

edycji; 

c) Znamy i akceptujemy postanowienia regulaminu konkursu na krótki film „Niska emisja”; 

2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) przez Organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie 

w środkach masowego przekazu. 

 

 Miejscowość, data………………………… 

Podpisy autorów: 

 

  



 
 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na krótki film „Niska emisja” 

Metryka filmu 

Tytuł filmu: Czas trwania: Reżyser: 

Autor filmu: Autor scenariusza: Autor zdjęć: 

 

Utwory muzyczne wchodzące w skład filmu: 

Lp. Wykonawca Tytuł utworu Gatunek muzyczny 

1    

2    

3    

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

Do Zarządzenia nr 270/2015 

Burmistrza Wyszkowa  

Z dnia 29 października 2015 

 

Regulamin konkursu „Piosenki ekologicznej” 
 

I.Cele konkursu 

 Celem konkursu jest:  

a) promowanie piosenki o tematyce ekologicznej, segregacji odpadów;  

b) rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną;  

c) rozbudzenie aktywności muzycznej; 

d) wyłonienie wyszkowskich talentów wokalnych. 

 

II. Organizator 

5) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Wyszkowa. 

6) Adres Organizatora:  

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 742-42-01, fax (29) 742-42-09 

7) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Renata Pokraśniewicz, 

Anna Biernacka. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

III. Uczestnicy 

2) Uczestnikami Konkursu mogą być uczennice i uczniowie klas IV szkół podstawowych: 

 Szkoły Podstawowej nr 1, 

 Szkoły Podstawowej nr 2, 

 Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym, 

 Szkoły Podstawowej w Lucynowie, 

 Zespołu Szkół w Wyszkowie, 

 Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach, 

 Zespołu Szkół w Rybnie, 

 Zespołu Szkół  „Rybienko Leśne”, 

- którzy zgodnie z Regulaminem złożą w wymaganym czasie i wymaganej formie kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1). 

3) Uczestnikami Konkursu mogą zostać tylko ci uczniowie którzy przeszli eliminacje 

wewnątrzszkolne. 

4) Szkolne Komisje konkursowe do dnia 27.11.2015 roku dostarczają do Organizatora konkursu 

protokół eliminacji wewnątrzszkolnych (załącznik nr 2). Wraz z protokołem należy dostarczyć 

listę wszystkich uczestników biorących udział w eliminacjach podpisanych przez Dyrektora 

Szkoły. 
5) Konkurs organizowany jest w jednej kategorii: 

 Soliści 

 
IV. Założenia ogólne 

5) Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informacja „Konkurs 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie www.wfosigw.pl” powinna być umieszczona na  zarządzeniach, ogłoszeniach 

itp. 

http://www.wfosigw.pl/


 
6) Konkurs piosenki ekologicznej polega na zaprezentowania utworu – piosenki w polskiej lub 

obcojęzycznej wersji językowej o tematyce: ekologicznej, przyrodniczej, ochronie 

środowiska, recyklingu, zbiórce surowców wtórnych.  

7) Karty zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 do dnia 

30.11.2015r. 

8) Przesłuchanie zakwalifikowanych uczestników odbędzie się w dniu konferencji 

podsumowującej. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

5) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

6) Piosenki zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o wyżej wymienionych 

faktach. 

7) Uczestnik do 3 dni przed eliminacjami musi dostarczyć podkład muzyczny na nośniku CD lub 

pendrive. Nośnik CD lub pendrive powinien być opatrzony nazwiskiem i imieniem 

wykonawcy oraz tytułami utworów. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych 

przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego zgłoszenia, a Uczestnikowi nie 

będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.  

 

VI. Wykonanie prac 

i. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania utworu – piosenki w polskiej lub 

obcojęzycznej wersji językowej o tematyce: ekologicznej, przyrodniczej, ochronie 

środowiska, recyklingu, zbiórce surowców wtórnych. 

ii. Uczestnik konkursu może zaprezentować maksymalnie dwa utwory. Czas prezentacji 

maksymalnie 8 minut.  

iii. Utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie podlegają zmianom 

na żadnym etapie konkursu łącznie z koncertem finałowym.  

 

VII. Komisja konkursowa  

5. Komisja konkursową powołuje Organizator. Komisja może działać w składzie 3-6 osób 

i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. Osoby wchodzące w skład komisji nie 

będą związane z grupami twórców. 

6. Prace nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

8. Komisja Konkursowa oceniać będzie propozycje artystyczne biorąc pod uwagę: dobór 

repertuaru - tematykę materiału muzycznego – piosenki, warsztat muzyczny – warunki 

wokalne, dykcję i interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny - sposób przekazania. 

 

VIII. Wyniki 

3) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej  

w WOK HUTNIK w dniu 08.12.2015r o godz. 11.00. 



 
4) Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie pod adresem www.wyszkow.pl . 

 

 
IX. Nagrody 

3) Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę. 

4) Nagrody rzeczowe przeznaczone dla najlepszych piosenek konkursowych: 

 I miejsce – tablet, 

 II miejsce – słuchawki, 

 III miejsce – czytnik e-booków.  

Wszyscy Uczestnicy którzy przejdą etap wewnątrzszkolny otrzymają nagrody pocieszenia. 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z Konkursem. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.wyszkow.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wyszkow.pl/
http://www.wyszkow.pl/


 
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Piosenki ekologicznej” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Piosenki ekologicznej” 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………… . 

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………………..…………….. 

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

Nazwa szkoły ……..………………………………………………………………………..……. . 

Adres……………………………………………………………………………………………………

……………………………. .   

Telefon…………………………………… 

Tytuły utworów (czas prezentacji): 

1. …………………………………………………………………………………………………

…………………. , 

2. …………………………………………………………………………………………………

…………………. . 

Warunki techniczne prezentacji: 

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

 

Ja niżej podpisany/a 

3. Oświadczam, że: 

d) jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich do zgłoszonej piosenki oraz że 

piosenka ta nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia 

osoby trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 

autorskich do piosenki lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych 

i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmujemy odpowiedzialność na 

siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu; 

e) udzielam zezwolenia na: 

e. nieodpłatną publiczną prezentację piosenki lub jej fragmentów w telewizji, Internecie 

i innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji konkursu, wyłonienia 

laureatów, bądź w celach informacyjnych również po zakończeniu konkursu, 

f. wykorzystanie fragmentów piosenki dla potrzeb promocji konkursu, w tym jej kolejnych 

edycji; 

f) Znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „Piosenki ekologicznej”; 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) przez Organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie 

w środkach masowego przekazu. 

 

 Miejscowość data……………………………… 

 

Podpis autora…………………………..………. 



 
 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu „Piosenki ekologicznej” 

 

 

Protokół eliminacji wewnątrzszkolnych Konkursu „Piosenki ekologicznej” 

 

Szkoła ……………………………………………………………………………. 

Miejscowość………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………., e-mail ………………………………………….. 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia klasa 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

Data eliminacji wewnątrzszkolnych: ……………………………………. 

 

Liczba uczestników eliminacji wewnątrzszkolnych: ……………………….. 

 

 

 

 

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

                                                                                (podpis dyrektora) 

 

          

 



 
    

  Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia nr 270/2015 

Burmistrza Wyszkowa  

Z dnia 29 października 2015 r. 

 

Regulamin konkursu wiedzy dla uczniów klas IV 

 

I.Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, 

2) uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska, 

3) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, 

4) rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 
 

II. Organizator 

9) Organizatorem konkursu wiedzy jest Burmistrz Wyszkowa. 

10) Adres Organizatora:  

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 742-42-01, fax (29) 742-42-09 

11) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Renata Pokraśniewicz, 

Anna Biernacka. 

12) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

III. Uczestnicy 

6) Uczestnikami Konkursu mogą być uczennice i uczniowie IV klas szkół podstawowych: 

 Szkoły Podstawowej nr 1, 

 Szkoły Podstawowej nr 2, 

 Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym, 

 Szkoły Podstawowej w Lucynowie, 

 Zespołu Szkół w Wyszkowie, 

 Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach, 

 Zespołu Szkół w Rybnie, 

 Zespołu Szkół  „Rybienko Leśne”, 

          - którzy zgodnie z Regulaminem przeszli etap wewnątrzszkolny. 

 
IV. Założenia ogólne 

9) Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informacja „Konkurs 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie www.wfosigw.pl” powinna być umieszczona na  zarządzeniach, ogłoszeniach 

itp.  

10) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach (wewnątrzszkolnym i gminnym), na 

który złoży się test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. 

11) Pytania konkursowe będą dotyczyły następujących zagadnień: ekologii, ochrony środowiska, 

racjonalnej gospodarki śmieciami, tematyki OZE. 

 

 

V. Warunki uczestnictwa 

8) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

http://www.wfosigw.pl/


 
9) Każda szkoła podstawowa biorąca udział w Konkursie jest zobowiązane do przeprowadzenia 

eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły i wyłonienia trzech osób, które będą mogły wziąć 

udział w konkursie na poziomie gminnym.  
10) Szkolne Komisje konkursowe do dnia 30.11.2015 roku dostarczają do Organizatora konkursu 

protokół eliminacji wewnątrzszkolnych (załącznik nr 1). Wraz z protokołem należy dostarczyć 

listę wszystkich uczestników biorących udział w eliminacjach podpisanych przez Dyrektora 

Szkoły. 
 

 

 

VI. Komisja konkursowa  

9. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z pracowników Organizatora. 

Komisja może działać w składzie 3-6 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 

10. Oceny testów dokonuje Komisja Konkursowa. 

11. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

 

VII. Wyniki 

5) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej  

w WOK HUTNIK w dniu 08.12.2015r. o godz. 11.00. 

6) Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie pod adresem www.wyszkow.pl . 

 

 
VIII. Nagrody 

5) Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę. 

6) Nagrody rzeczowe przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali największa liczbę punktów: 

 I miejsce – rower miejski, 

 II miejsce – czytnik e-booków, 

 III miejsce – słuchawki. 

Wszyscy Uczestnicy którzy przejdą etap wewnątrzszkolny otrzymają nagrody pocieszenia. 

 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z Konkursem. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.wyszkow.pl 

 

 

 

         

 

http://www.wyszkow.pl/
http://www.wyszkow.pl/


 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu wiedzy dla uczniów klas IV 

 

 

Protokół eliminacji wewnątrzszkolnych Konkursu wiedzy dla uczniów klas IV 

 

Szkoła ……………………………………………………………………………. 

Miejscowość………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………., e-mail ………………………………………….. 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia klasa punkty 
% 

punktów 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

Data eliminacji wewnątrzszkolnych: ……………………………………. 

 

Liczba uczestników eliminacji wewnątrzszkolnych: ……………………….. 

 

 

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

                                                                                (podpis dyrektora) 

     

 



 
Załącznik nr 4 

Do Zarządzenia nr 270/2015 

Burmistrza Wyszkowa  

Z dnia 29 października 2015 

  

 

Regulamin konkursu dla przedszkolaków  

„Zaprojektuj wzór pojemnika na odpady/odchody zwierzęce” 
 

I. Cele konkursu 

 
Celem konkursu jest:  

1) zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci;  

2) kształtowanie pro środowiskowych postaw, wartości i przekonań wśród dzieci;  

 

II. Organizator 

13) Organizatorem konkursu plastycznego jest Burmistrz Wyszkowa. 

14) Adres Organizatora:  

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 742-42-01, fax (29) 742-42-09 

15) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Renata Pokraśniewicz, 

Anna Biernacka. 

16) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

III. Uczestnicy 

7) Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie dzieci z grupy 5-latków z niżej wymienionych 

przedszkoli: 

 Przedszkola nr 1 w Wyszkowie, 

 Przedszkola nr 3 w Wyszkowie, 

 Przedszkola Integracyjnego nr 4 w Wyszkowie, 

 Przedszkola nr 7 w Wyszkowie, 

 Przedszkola nr 9 w Wyszkowie, 

- których prace wraz z formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1) zostaną złożone do Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie.  

 
IV. Założenia ogólne 

12) Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informacja „Konkurs 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie www.wfosigw.pl” powinna być umieszczona na  zarządzeniach, ogłoszeniach 

itp. 

13) Konkurs plastyczny, który polega na zaprojektowaniu wzoru pojemnika na odpady/odchody 

zwierzęce. 

14) Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 do dnia 30.11.2015r . Prace winny być podpisane na 

odwrocie (imię i nazwisko autora, nazwa placówki). 

a. Prace plastyczne powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs plastyczny dla przedszkolaków”.  

15) Materiały dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

http://www.wfosigw.pl/


 
 

 

 

V. Warunki uczestnictwa 

11) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

12) Każde Przedszkole biorące udział w konkursie wyznacza Koordynatora konkursu. 

13) Koordynator przedstawia dzieciom regulamin konkursu plastycznego.  

14) Koordynator sprawuje nadzór nad konkursem w obrębie przedszkola, współpracuje 

z  Organizatorem oraz zbiera prace wykonane przez dzieci i dostarcza je do Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie.  

15) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tych faktach. 

16) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach 

organizowanych w celu popularyzacji. 

 

 

 

VI. Wykonanie prac 

8) Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze – A3 dowolną techniką. 

9) Treść prac powinna przedstawiać wzór pojemnika na odpady/odchody zwierzęce. 

 

 

VII. Komisja konkursowa i publikacja wyników 

12. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z pracowników Organizatora. 

Komisja może działać w składzie 3-6 osób i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 

Osoby wchodzące w skład komisji nie będą związane z grupami twórców. 

13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

14. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

15. Kryteria oceny Komisji konkursowej: 

 kreatywność, 

 estetyka, 

 zgodność z tematyką Konkursu. 

VIII. Wyniki 
7) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej  

w WOK HUTNIK w dniu 08.12.2015r. o godz. 11.00. 

8) Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie pod adresem www.wyszkow.pl . 

 
IX. Nagrody 

7) Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę. 

8) Autorzy najlepszych trzech prac otrzymają duże zestawy artykułów plastycznych. 

Wszystkie pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody pocieszenia. 

 

http://www.wyszkow.pl/


 
 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z Konkursem. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.wyszkow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wyszkow.pl/


 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu dla przedszkolaków  

„Zaprojektuj wzór pojemnika na odpady/odchody zwierzęce” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu dla przedszkolaków  

„Zaprojektuj wzór pojemnika na odpady/odchody zwierzęce” 

 

Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………………………… . 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna .………………………………………………………….. . 

Imię i nazwisko Koordynatora konkursu…………………………………………………….. . 

Nazwa przedszkola …………………………………………………………………… . 

Adres………………………………………………………………………………………..… .   

Telefon…………………………………… 

 

Miejscowość, data…………………………………..... 

Podpis Koordynatora konkursu…………………………………… 

 

 

 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac zgody do ich nieodpłatnego 

opublikowania na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy.  

 

 

 

          

 

      


