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Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego 

„Czyste Powietrze - Zdrowe Życie” 

 

1. Organizator: Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk. Strona konkursu: https://gminapcim.pl/czystepowietrze 

 

2. Cele konkursu: 

 Promowanie założeń uchwały antysmogowej dla Małopolski dotyczących obszaru Gminy 

Pcim (odnośnik: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa) 

 Promowanie możliwości jakie daje Program Czyste Powietrze i Punkt Konsultacyjny Programu 

Czyste Powietrze utworzony w Gminie Pcim (odnośnik do programu: 

https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz odnośnik do informacji o punkcie konsultacyjnym: 

https://gminapcim.pl/czystepowietrze) 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży; 

 Promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do szkół z terenu Gminy Pcim. Zgłoszenia przyjmowane są od całych 

klas 4-8 (praca zbiorowa całej klasy lub kilku uczniów którzy utworzyli 1 grupę konkursową w 

ramach klasy). 1 klasa może dokonać tylko 1 zgłoszenia. 

 

4. Zasady konkursu: 

 Każda zgłoszona do konkursu klasa lub jedna grupa z klasy przygotowuje prezentację np. w 

programie PowerPoint lub filmik dotyczące tematyki związanej z czystym powietrzem w 

oparciu o cele przedstawione w punkcie „2” Regulaminu (słowa kluczowe: uchwała 

antysmogowa, punkt konsultacyjny, wymiana pieców, program Czyste Powietrze, CEEB – 

Centralna Baza Emisyjności Budynków, ekodoradca).  

 Maksymalny czas trwania prezentacji lub filmiku: 3 minuty. 

 Termin zgłoszenia: do 10 maja 2022 r. za pomocą udostępnionego formularza: 

https://gminapcim.pl/zgloszenia-czyste-powietrze 

 Termin przesłania prac: do 27 maja 2022 r. na adres e-mail ekodoradca@pcim.pl lub za 

pośrednictwem preferowanego portalu do przesyłania plików (po wcześniejszej informacji na 

ww. e-maila) lub osobiście np. na pendrive do Urzędu Gminy Pcim - pokój 27. W przypadku 

dodatkowych pytań lub problemów z przesłaniem prezentacji/filmiku należy kontaktować się 

z: Maciej Pandyra tel. 12 27 48 050 wew. 13, e-mail: ekodoradca@pcim.pl 

 Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród: 1 czerwca 2022 r. 

Planowane nagrody dla laureatów konkursu: 

 I miejsce – bezprzewodowe słuchawki douszne 

 II miejsce – przenośny głośnik lub Power bank 

 III miejsce – kubek, długopis 
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5. Dane osobowe: 

Uczestnictwo w konkursie wiąże się ze zgodą na upublicznienie wizerunku i danych uczestników 

na stronie internetowej i portalach Urzędu Gminy Pcim oraz w mediach i prasie w celu 

informacji i promocji prowadzonej przez Urząd Gminy Pcim. Uczestnicy oświadczają, że posiadają 

pełnię praw autorskich do prezentacji/filmiku i przenoszą je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania. Uczestnicy Oświadczają, że 

przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), w tym w 

szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych 

Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na 

sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 


