
VIII KONKURS PLASTYCZNY 

 

„Trucizny z domowego komina” 
 

pod patronatem : 

 

Starosty Powiatu Dębickiego 
 

I. Organizatorzy: 

1. Starostwo Powiatowe w Dębicy 

2. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 

 

II. Cel konkursu: 

     1. Omówienie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w powiecie, regionie i kraju. 

     2. Rozbudzenie wśród młodzieży VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych      

zainteresowania ekologią i ochroną środowiska 

     3. Zwrócenie uwagi na rolę ekologii i ochronę środowiska we współczesnym świecie. 

     4. Aktywny udział w propagowaniu i zapobieganiu zjawisku smogu w naszym powiecie. 

 

III. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, 

który wykona: 

-   plakat w formie elektronicznej  pt. „Trucizny z  domowego komina” 

lub 

-  prezentację multimedialną „Trucizny z  domowego komina” 

 

IV. Zgłoszenie i organizacja konkursu: 

Zgłoszenie prosimy kierować do Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu 

tel./fax:. 14 68 18 739 E-mail: sekretariat@zszpustkow.edu.pl do dnia 21-10-2022r. 

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do dnia 25-10-2022r. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu 28 października 2022r. 

Informacje o konkursie i jego wynikach zostaną ogłoszone na stronie internetowej  Starostwa 

Powiatowego w Dębicy i ZSZ w Pustkowie- Osiedlu. 

 

V. 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. 

mailto:zszsekretariat@op.pl


  

VI. Nagrody: 

      Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne bony upominkowe  oraz wezmą udział w wycieczce 

do Magurskiego Parku Narodowego (w listopadzie 2022). 

 

VII. Koordynator konkursu: 

 

Jadwiga Łukaszewska – tel. 14 68 18 739 

E-mail: sekretariat@zszpustkow.edu.pl 

 


