
  

REGULAMIN 

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 

„STOP WYPALANIU TRAW” 

w ramach IX Powiatowych  Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP i MDP 

powiatu chrzanowskiego 

 

Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie we współpracy 

z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie oraz Zarząd Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Chrzanowie 

 

Cel konkursu 

Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń i szkód 

powodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.  

Konkurs promuje Powiatowy program przeciwdziałania wypalaniu traw „Stop 

wypalaniu traw” i poszerza wiedzę na temat szkodliwości wypalania traw. 

Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników ze skutkami wypalania 

traw oraz jego negatywnym wpływem na ludzi i środowisko. Poprzez konkurs można zwrócić 

uwagę dzieci i młodzieży na problem wypalania traw i uświadomić im, że zjawisko to niesie 

za sobą wiele negatywnych skutków dla ludzi i przyrody. 

 

Termin i miejsce Konkursu 

Konkurs odbędzie się w dniu 28 września 2013 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, 

podczas IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP i MDP Powiatu 

Chrzanowskiego,  na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów.  Jury złożone 

z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Chrzanowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chrzanowie 

wybiorą 3 najlepsze prace, organizatorzy dopuszczają przyznanie 3 wyróżnień. 



 

Adresaci Konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież obecni na IX Powiatowych Zawodach 

Sportowo – Pożarniczych OSP i MDP Powiatu Chrzanowskiego, w dniu 28.09.2013 roku.  

Technika wykonywania prac 

Rysunek, malarstwo, kolaż. Organizator zapewnia materiały i przybory rysunkowe.  

Popularyzacja 

Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac. Wybrane prace finałowe mogą zostać 

wykorzystane do promocji programu „Stop wypalaniu traw”, jak również zamieszczone na 

stronie internetowej www.powiat-chrzanowski.pl. 

Oświadczenie 

Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są do dołączenia do pracy poniższego  

Oświadczenia, celem podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk 

laureatów/wyróżnionych w konkursie. 

W przypadku braku oświadczenia organizatorzy nie podadzą do publicznej wiadomości 

danych laureata/wyróżnionego. 

 

 

Opis pracy według wzoru –proszę dołączyć do  pracy konkursowej, wypełnianie 
drukowanymi literami Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem:„ STOP 

WYPALANIU TRAW”   w ramach IX Powiatowych  Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP i 
MDP powiatu chrzanowskiego 

Lp. Dane autora pracy 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. 
Telefon 
kontaktowy: 

 

4. 
Nazwa 
szkoły: 

 

5. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na 
potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. 
U. Nr 133, z późn. zm.) 
 

……………………………………………………….……….……………….. 
Podpis autora bądź rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich 

../2011/wypalanie%20traw/www.powiat-chrzanowski.pl

