OGŁOSZENIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO
Wójt Gminy Lubaczów
zaprasza szkoły podstawowe z terenu gminy Lubaczów
do wzięcia udziału w konkursie na pracę pisemną pod tytułem „ Wszystkie śmieci są nasze!”

REGULAMIN KONKURSU
EKOLOGICZNY KONKURS DLA UCZNIÓW Kl. VI-VIII SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY LUBACZÓW
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest wydany przez organizatora konkursu Gminę Lubaczów.
2. Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 23 września 2022r..
3. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych postaw proekologicznych wśród
mieszkańców Gminy Lubaczów
2. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej klasy
VI-VIII jednostki oświatowej Gminy Lubaczów.
2. W ramach konkursu uczestnik napisze pracę pisemną. Zadaniem będzie interpretacja
tegorocznego hasła akcji „sprzątanie świata” tj.: Wszystkie śmieci są nasze!”.
3. Praca konkursowa musi zawierać 1-3 stron A4 tekstu, czcionka Times New Roman,
rozmiar 12, każdy akapit 2,5 cm, którą należy podpisać imieniem i nazwiskiem, nazwą
szkoły oraz klasy.
4. Pracę należy przesłać drogą e-mailową na adres m.gatarz@gminalubaczow.pl lub za
pomocą przenośnego elektronicznego nośnika pamięci lub w wersji papierowej do Urzędu
Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów najpóźniej do dnia 23 września 2022r.
5. Do pracy konkursowej jednostka oświatowa załącza zgodę na umieszczenie pracy
konkursowej na stronie internetowej Gminy Lubaczów i do wykorzystywania pracy
w jakikolwiek sposób przez Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Jury powołane przez Organizatora, w terminie do 30 września 2022 roku, dokona
weryfikacji nadesłanych prac konkursowych i wyłoni prace, które wyróżni.
2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają drobne nagrody i upominki.
3. O miejscu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje odrębnie, po
rozstrzygnięciu konkursu.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace konkursowe będą mogły być wykorzystane w ramach kampanii edukacyjnych i
informacyjnych Gminy Lubaczów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: Urząd Gminy Lubaczów – ul.
Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

