
S t r o n a  1 | 2 

Regulamin konkursu 

„EKOświat za 100 lat” 

Organizator konkursu: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 44, 39-300 Mielec oraz 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa                         

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Mielca. 

I. Cel konkursu: 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego,                                                 

a w szczególności przeciwdziałania zanieczyszczaniu ziemi przez selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Inicjatywa ma również stymulować jednostki do podejmowania działań 

proekologicznych, rozwijając tym samym ich wiedzę z tego zakresu.  

II. Uczestnicy konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z 12 placówek oświatowych z terenu Miasta Mielec. 

Wykaz placówek oświatowych: 

✓ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera 

✓ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

✓ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego 

✓ Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi                                

i Sportowymi 

✓ Szkoła Podstawowa nr 7 

✓ Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego 

✓ Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

✓ Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II  

✓ Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza 

✓ Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” 

✓ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato 

✓ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu  

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: Grupa I – uczniowie klas I-IV Szkoły 

Podstawowej, Grupa II – uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej. 

III. Temat pracy, wymogi techniczne: 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić, jak ich zdaniem będzie wyglądać świat za 100 lat, 

jeżeli ludzie będą wykorzystywać przyjazne środowisku rozwiązania. Praca może być również 

propozycją nowych,   abstrakcyjnych eko-działań, jakie można wprowadzić w życie. 
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IV. Technika wykonania pracy plastycznej: 

1. Format A3, technika dowolna. 

2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę (oceniane będą wyłącznie prace 

indywidualne – prace grupowe nie będą zakwalifikowane do konkursu). 

3. Ocenie będą podlegać kolorystyka, pomysłowość, kreatywność twórcy pracy oraz estetyka 

wykonania. 

Do pracy należy dołączyć oświadczenie RODO oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku podpisane 

przez rodzica lub prawnego opiekuna dostępne u nauczycieli bądź do pobrania ze strony 

www.mpgk.mielec.pl 

Pracę należy opisać wg następującego schematu: 

Imię i nazwisko: .............................................  Klasa: ............. Szkoła: ........................................ 

V. Wyłonienie laureatów: 

1. Prace uczniowie dostarczają do Biura Obsługi Klienta MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 

Mielec (zbiorowo – za pośrednictwem wychowawcy bądź osobiście) do dnia: 22.10.2021 r. 

2. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele PUK EMPOL Sp. z o.o.,                       

oraz MPGK Sp. z o.o. 

3. Spośród autorów dostarczonych prac organizator wyłoni zwycięzców z obu kategorii wiekowych, 

przyznając im kolejno I, II, III miejsce oraz po trzy nagrody wyróżnienia (na kategorie). 

Nagrody: 

- I miejsce – oklejenie zwycięską pracą samochodu komunalnego oraz rower 

- II miejsce – tablet 

- III miejsce – głośnik JBL 

- wyróżnienia – słuchawki bezprzewodowe 

4. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na jej publikowanie. 

5. Termin oraz sposób wręczenia nagród będzie podany po terminie składania ofert, o czym zostaną 

powiadomieni Dyrektorzy placówek oświatowych. 

VI. Dane kontaktowe w sprawie konkursu: 

MPGK Sp. z o.o. -  tel. (17) 58-20-588 

P.U.K. Empol Sp. z o.o.– tel. 726 222 533 

 

 


