
 
 

 

Regulamin konkursu  

„Czyste powietrze – zmieniamy nawyki na dobre,  

a Nowy Dwór Mazowiecki na lepsze” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą  
przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowy Dworze Mazowieckim.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

4. Celem konkursu jest propagowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych 
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, uczenie kreatywności przy 
wykonywaniu prac plastycznych, podniesienie świadomości na temat istoty jakości 
powietrza. 

5. Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach: 
a. klasy 4-6 – indywidualna praca plastyczna w dowolnej formie;  
b. klasy 7-8 – indywidualna praca plastyczna w dowolnej formie; 
c. open (klasy 4-8) – indywidualna praca filmowa (maksymalna długość filmu 

2 minuty). 
6. Uczestnicy konkursu we wszystkich kategoriach mają za zadanie zilustrować, jak 

zmieniając swoje nawyki można poprawić jakość powietrza w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

7. Nagrodami w konkursie są: 
a. dla klas 4-6 – 2 hulajnogi elektryczne (I i II miejsce); 
b. dla klas 7-8 -  2 hulajnogi elektryczne (I i II miejsce); 
c. w kat. open – 1 deskorolka elektryczna (I miejsce). 

8. Wartość każdej z nagród nie przekroczy kwoty 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 
brutto 00/100). 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób użytkowania nagród ani jego 
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo zwycięzców konkursu oraz pozostałych 
uczestników ruchu drogowego. 

10. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora, tj. do Urzędu 
Miejskiego w terminie do 2 listopada 2021 r. 

11. Prace w kat. open należy dostarczyć na nośniku USB. 
12. Do każdej z prac należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do 

niniejszego regulaminu. 
13. Udział w konkursie wymaga zgody opiekuna prawnego oraz wyrażenia zgód na 

przetwarzanie danych osobowych oraz dotyczących praw autorskich zawartych w 
karcie zgłoszenia. 

14. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
15. Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu. 
16. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: walory edukacyjne i estetyczne, 

kreatywność, oryginalność, zaangażowanie, samodzielność wykonania pracy. 
17. Decyzje jury są ostateczne.  



 
 

18. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo 
przyjęty, a wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia 
konkursu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

19. Konkurs zostaje ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej organizatora 
www.nowydwormaz.pl oraz w profilach organizatora w mediach społecznościowych 
(www.facebook.com/miastonowydwormazowiecki, 
www.instagram.com/miasto_nowy_dwor_mazowiecki/). 

20. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

 

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje nt. konkursu udzielane są pod numerem telefonu:  

(22) 51 22 204  

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 


