REGULAMIN KONKURSU
„HASŁO ANTYSMOGOWE”
Konkurs jest organizowany pod nazwą ‘’ Hasło Antysmogowe’’.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Izabelinie we współpracy z jego
pomysłodawcą i inicjatorem- Izabelińskim Alarmem Smogowym.
Celem konkursu jest pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat smogu,
mechanizmów jego powstawania, zagrożeń zdrowotnych z nim związanych i metod
ograniczania zjawiska.
Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 14-26 Listopada 2018.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie z klas:
V, VI, VII, VIII oraz III klasy gimnazjum.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie hasła antysmogowego nawołującego
do dbałości o czyste powietrze.
3. Hasła zapisane czytelnie drukowanymi literami należy przynieść do sekretariatu
szkoły do dnia 26 listopada 2018 na kartkach zaopatrzonych w następujące
informacje: imię i nazwisko autora hasła, klasa.
4. Kartka z hasłem/ - ami musi zostać zaopatrzona w datę jej złożenia przez pracownika
sekretariatu szkoły.
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 5 propozycji haseł.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu. Dodatkowo,
razem z hasłem, uczniowie są zobowiązani złożyć w sekretariacie szkoły zgodę
rodziców na udział w konkursie.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Po zakończeniu konkursu, oceny zgłoszonych haseł i wyboru propozycji zwycięskich
w sposób anonimowy dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli
Izabelińskiego Alarmu Smogowego.
2. Komisja konkursowa wytypuje trzech zwycięzców w następujących przedziałach
wiekowych:
a. klasy V- VI
b. klasy VII- VIII
c. klasa gimnazjalna
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają równorzędne nagrody rzeczowe w postaci plecaka
Drifter wyposażonego w ładowarkę solarną, ufundowane przez Izabeliński Alarm

Smogowy w ramach realizacji projektu grantowego „Izabelin Bez Smogu- Zielone
Płuca Warszawy”.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci breloka z
hasłem projektu „Izabelin Bez Smogu- Zielone Płuca Warszawy”.
5. W przypadku zgłoszenia przez różnych uczestników konkursu haseł tej samej treści
za autora danego hasła zostanie uznany uczestnik, który zgłosił przedmiotowe hasło
we wcześniejszym terminie poświadczonym przez pracownika sekretariatu szkoły.
6. Z chwilą zgłoszenia hasła do konkursu uczestnik upoważnia Szkołę Podstawową w
Izabelinie do używania przedmiotowego hasła. Szkoła Podstawowa w Izabelinie
może z kolei upoważnić do korzystania z przedmiotowego hasła inne osoby.
7. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany sposobu przyznania nagród.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz plakatach
rozwieszonych w szkole w dniu 29.11.2018.
9. Zgłoszenie hasła do konkursu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora, przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych. Administratorem danych uczestników
konkursu jest Szkoła Podstawowa w Izabelinie.
10. Konkurs będzie promowany na stronie Fb Izabelińskiego Alarmu Smogowego.

