
KONKURS:  „NIE TRUJ SĄSIADA W ZET-ESIE!” 

Regulamin: 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich klas Zespołu Szkół i jest elementem edukacji 

prozdrowotnej. 

2. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu w formacie A1, czyli 594 mm (szerokość) x 841 

mm (wysokość) wykonanego dowolną techniką. 

3. Każda klasa przygotowuje tylko 1 plakat, w tworzenie którego może się zaangażować 

każdy uczeń lub też wybrani przedstawiciele klasy. 

4. Przewodniczący każdej klasy zostaje klasowym koordynatorem konkursu, którego 

zadaniem jest czuwanie nad przebiegiem prac i przekaz informacji opiekunowi konkursu. 

Koordynator nie musi (ale może) bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu plakatu. 

5. Proponowane treści do umieszczenia na plakacie (treści wytłuszczone są obowiązkowe): 

a. Choroby układu oddechowego i serca związane z wdychaniem zanieczyszczonego 

powietrza atmosferycznego – przebieg chorób, profilaktyka, leczenie 

b. Źródła zanieczyszczeń powietrza wraz z wydzielanymi substancjami 

c. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na choroby układu oddechowego i serca, ze 

szczególnym naciskiem na zanieczyszczenia pochodzące z domowych instalacji 

centralnego ogrzewania oraz zawarte w dymie papierosowym 

6. Plakat ma pełnić rolę edukacyjną, w związku z tym może być kolażem różnych informacji, 

tabel, wykresów, grafik lub zdjęć. Ponadto każdy plakat ma posiadać tytuł, czyli „Nie Truj 

Sąsiada w Zet-eSie!”, oraz  informację o klasie i autorach pracy. 

7. Plakaty będą podlegać ocenie pod względem: 

a. Technicznym – zgodność formatu, obecność elementów: tytuł, klasa, autorzy 

b. Artystycznym – kompozycja treści, forma wykonania 

c. Merytorycznym – poprawność i ilość umieszczonych informacji 

8. Opiekunem konkursu jest p. Marcin Stalmach. O wyborze zwycięzców będzie decydować 

wieloosobowe jury do tego powołane. 

9. Termin oddania prac: do 5-go grudnia br. Prace należy przekazać opiekunowi konkursu. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia br. 

10. Nagrodą główną w konkursie, ufundowaną przez Dyrekcję ZS, są bilety do kina dla całej 

klasy, do której należą autorzy plakatu, na dowolnie wybrany seans 2D w Cinema City lub 

Multikinie. 

11. Dodatkowe informacje na temat akcji „Nie Truj Sąsiada” (w tym również informacje 

merytoryczne przydatne do w/w konkursu) na stronie FB: 

https://www.facebook.com/gminazenergia/ 

https://www.facebook.com/gminazenergia/

