
 

Regulamin konkursu: 

 

XV KONKURS EKOLOGICZNY 

 

„JA I MOJE ŚRODOWISKO” 

 

 I. Organizatorzy 

 1. Starostwo Powiatowe w Dębicy 

 2. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 

 II. Konkurs składa się z dwóch części: 

1. Wykonanie pracy pt. ”Wpływ zanieczyszczeń środowiska na nasze zdrowie .”  (mile 
widziane w formie elektronicznej). Termin przesłania do organizatora – ZSZ w Pustkowie 
Osiedlu 05-06-2018r. 

2. Test przeprowadzony w dniu 08-06-2018r w ZSZ w Pustkowie Osiedlu, o tematyce 
ekologicznej i związanej z ochroną środowiska (zakres wiedzy z gimnazjum, 50 pytań na 
60 minut). 

 

         III. Cel konkursu 

1. Rozbudzenie wśród młodzieży gimnazjum zainteresowania ekologią i ochroną 
środowiska. 

2. Pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia. 
3. Podniesienie poziomu nauczania. 
4. Zwrócenie uwagi na rolę ekologii i ochronę środowiska we współczesnym świecie. 

 

         IV. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum, który: 

1. Wykona pracę pt. „Wpływ zanieczyszczeń środowiska  na nasze zdrowie” 
2. Rozwiąże test o tematyce ekologicznej. 

 

         V. Zgłoszenie do konkursu 

 Zgłoszenie prosimy kierować do Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu –  

            tel./fax:. 14 68 18 739 E-mail: zszpustkow2@poczta.onet.pl do dnia 01-06-2018r. 

mailto:zszpustkow2@poczta.onet.pl


            Prace konkursowe prosimy dostarczyć do dnia 05-06-2018r. 

    VI. Prace konkursowe nie będą zwracane. 

               - Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 

             i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza ,że: 

             nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac , opublikowanie jego imienia, 

             nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych 

             związanych z konkursem w wydawnictwach , prawa autorskie przekazuje 

             organizatorowi konkursu i wyraża zgodę na zamieszczanie na stronach 

             internetowych Starostwa , ZSZ Pustków –Osiedle , a także na ich wykorzystywanie 

             w celach promocyjnych i marketingowych. 

              - Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

              zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na 

              potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z  ustawą o ochronie 

              danych osobowych. 

       VII. Nagrody: 

 Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe oraz nieodpłatnie wezmą                            

            udział w wycieczce do Magurskiego Parku Narodowego.   

        VIII. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie szkoły www.zszpustkow.edu.pl 

         IX. Koordynator konkursu: 

 Jadwiga Łukaszewska – tel. 14 68 18 739. 

 E-mail: zszpustkow2@poczta.onet.pl  
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