
Regulamin Powiatowego Konkursu pod hasłem 

„KAŻDY CHWAT SPRZĄTA ŚWIAT” 

 

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod hasłem „Każdy Chwat 

Sprząta Świat”, towarzyszący Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata – Polska 2021, 

przeprowadzony dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego, 

zwany dalej konkursem. 

II. Cele konkursu 

- kontynuowanie i potęgowanie idei międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”; 

- kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kreowanie właściwych postaw wśród 

dzieci i młodzieży wobec środowiska; 

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i degradacji środowiska; 

- podejmowanie inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska 

naturalnego poprzez włączanie samorządów lokalnych, rodziców, nauczycieli i społeczności do 

wspólnego podejmowania przedsięwzięć. 

III. Organizator konkursu 

- Starosta Kraśnicki; 

- Partnerzy: Urzędy Miast i Gmin Powiatu Kraśnickiego, Nadleśnictwo Kraśnik, Nadleśnictwo 

Gościeradów. 

IV. Uczestnicy konkursu 

Adresatami konkursu są szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze z terenu powiatu 

kraśnickiego. 

V. Przedmiot konkursu 

1. Konkurs polega na wzięciu udziału w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021” oraz sporządzeniu 

sprawozdania będącego udokumentowaniem uzyskanych efektów i podejmowanych działań przez 

uczestników konkursu w ramach kampanii. 

2. Sprawozdania powinny zawierać m.in. opisy miejsc zbiórek – prace terenowe poza obrębem 

placówki, ciekawe informacje i zdarzenia, dokumentację fotograficzną min.10 zdjęć oraz relacje 

z podejmowanych działań. Obowiązkowo należy uwzględnić rodzaje zebranych odpadów oraz ich 

ciężar w kg, liczbę uczestników każdej kategorii o której mowa w pkt. V.5. 

3. Obowiązkowo do sprawozdania należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną.(załącznik nr 1 

do Regulaminu). 

4. Miejsce zbiórek i zasięg akcji określają uczestnicy konkursu. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach: 

 I. przedszkola  

 II. szkoły podstawowe klasy: I-III,  

 III. szkoły podstawowe klasy: IV-VI 

 IV. szkoły podstawowe klasy: VII-VIII 

 V. szkoły ponadpodstawowe 

6. Podczas organizacji akcji szkolni koordynatorzy kierują się wytycznymi zamieszczonymi na 

stronie internetowej www.naszaziemia.pl, głównego koordynatora Akcji „Sprzątania Świata” 

w Polsce – Fundacji Nasza Ziemia. 

http://www.naszaziemia.pl/


7. Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do właściwych miejscowo urzędów miast i gmin 

o wyposażenie m.in. w rękawice ochronne, worki oraz uprzątnięcie zebranych nieczystości na 

składowiska komunalne. 

8. Nadleśnictwo Kraśnik i Gościeradów oraz samorządy gminne koordynują akcją na swoim terenie 

poprzez udzielanie informacji na temat miejsc, które są najczęściej zanieczyszczone. 

VI. Harmonogram 

1. 13 września 2021 r. - ogłoszenie konkursu; 

2. 17–19 września 2021 r. (nie później niż do 30.09.2021 r.) - wzięcie udziału w akcji 

„Sprzątanie Świata-Polska 2021”; 

3. do 15 października 2021 r. - przesyłanie sprawozdań do Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (pok. 217); 

4. O sposobie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród będziemy informować po zakończeniu prac 

komisji konkursowej, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną kraju.  

VII. Kontakt 

Wszelkie informacje będą przesyłane drogą e-mailową na adres szkoły 

VIII. Kryteria oceny 

- efekt rzeczowy (ilość zebranych odpadów, zlikwidowanych wysypisk śmieci itp.); 

- estetyka wykonania opracowań i ich zawartość; 

- zaangażowanie uczestników; 

- skala i rodzaj innych działań podejmowanych przez placówkę. 

IX. Nagrody 

Organizator przewiduje dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

Uwaga!!! 
 

X. Dodatkowo konkurs na wykonanie robota z materiałów recyklingowych. 

(Nie jest dopuszczalne tworzenie robota z nowych elementów) 
 

1. zdjęcia do 5 szt. w trakcie tworzenia robota (przygotowanie, realizacja, efekt końcowy) 

2. do 15 października 2021 r. - dostarczenie robota wraz z metryczką (załącznik Nr 2 do 

regulaminu) i zdjęciami (może być wydruk na zwykłym papierze) do Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (pok. 217); 

 

Postanowienia końcowe 

1.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych w materiałach 

informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

3. Niezbędne informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 

(81) 826 17 82 


