
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 
i 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18 
w ramach 

„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa” 
 
 

zapraszają  do wzięcia udziału  
w konkursie na porywające hasło promujące starania o czyste powietrze  

w naszym mieście 
(walczymy z paleniem śmieci i żegnamy piece węglowe) 

 
Oddychanie jest tak oczywistą czynnością, że nie zastanawiamy się nad tym zbytnio, dotyczy 
nas wszystkich bez względu na wiek, stan zdrowia i na to czym się zajmujemy. 
 Bez oddychania życie jest niemożliwe i dlatego czyste powietrze stało się wyzwaniem 
naszych czasów! 
 
 

1. Cele konkursu:  
 

1. Uświadamianie szkodliwości emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców 
 i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz spalania odpadów różnego pochodzenia 

2. Promowanie zachowań sprzyjających ochronie środowiska  
3. Informowanie o możliwościach instalowania ogrzewania gazowego, elektrycznego  

lub olejowego  
4. Wykazanie zalet podłączenia mieszkań i domów do miejskiej sieci ciepłowniczej  

i ciepłej wody użytkowej  
5. Zainteresowanie ekologicznymi źródłami ciepła – baterie słoneczne, pompy ciepła  
6. Umiejętne korzystanie z komunikatów dotyczących stanu zanieczyszczeń powietrza  

 
 

2. Regulamin konkursu: 
 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła, sloganu, zawołania promującego decyzje 
i zachowania mieszkańców Krakowa, których celem jest poprawa stanu powietrza 
w naszym mieście. Tekst powinien zostać opatrzony rysunkiem, grafiką lub inną formą 
wyrazu plastycznego. 
-uczestnicy  
          1. Indywidualni - uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkól podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ,  mieszkający lub uczący się na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków  z podziałem na kategorie wiekowe: 7- 12 lat, 13 -16 lat, 17- 19 lat 
         2. Grupowi – 3 osobowe zespoły w każdej z grup wiekowych 
         3.Zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy przesyłają po 1pracy konkursowej  
- przebieg konkursu 

●  samodzielne, kreatywne opracowanie hasła i przekazanie na adres:  Młodzieżowy 
Dom Kultury ”Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18  30-059 Kraków 

● ocena zgłoszonych propozycji przez jury składające się z przedstawicieli : 
Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Promocji i Turystyki, Wydziału 
Edukacji, Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza , Biura 
Prasowego, Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK oraz MDK „DH”,  
Jury dokona oceny biorąc pod uwagę kreatywność, pomysłowość, siłę przekazu  



i oryginalność zgłoszonych prac 
● ogłoszenie wyników  w pierwszej połowie czerwca  2017 r.  na stronie 

www.mdk-dh.krakow.pl 
● uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w drugiej połowie czerwca 2017 r.           ( 

o dokładnym terminie poinformujemy) 
Przewidujemy nagrody rzeczowe w każdej kategorii uczestników oraz 
 Grand Prix – zwycięskie hasło  znajdzie się na plakatach i billboardach 
opracowanych przez UMK 
 
 

- termin 
Do 15 maja 2017 r. pracę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres : 
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” , ul. Reymonta 18  30-059 Kraków 

 Do prac należy dołączyć: 
1. metryczkę z następującymi danymi:  
            -  uczestnicy indywidualni : imię i nazwisko autora i telefon kontaktowy, szkoła, klasa 

- uczestnicy grupowi: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, szkoła, klasa każdego 
członka grupy 

2. oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych lub samodzielne (w przypadku uczestników 
pełnoletnich) zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez 
organizatorów oraz na publiczne, w tym w mediach, wykorzystywanie pracy i nazwiska 
autora. 

 
 
 

 
 
 
 
Dodatkowe informacje:  
Ewa Czekaj  
e-mail: eczekaj@mdk-dh.krakow.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdk-dh.krakow.pl/


 

Załączniki: 
1. zgoda rodziców 
2. oświadczenie pełnoletniego uczestnika 

 
 
 
 
 
. 
 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 
 

w konkursie na hasło promujące starania o czyste powietrze w naszym mieście 
organizowanym przez Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza i Młodzieżowy 

Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18 
 
 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... 
 

(imię i nazwisko) w Konkursie ............................................................... 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka           
(imienia, nazwiska, wizerunku, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania)  

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.               
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, nr 1182). 

 

● Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego Konkursu praca jest wynikiem          
własnej twórczości  
.......................................................................................................... 

 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek            
innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o            
podobnej tematyce. 

 

II. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez         

moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,          
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz        
w innych formach . 

 
 
 
............................................................................................ 
 
Miejscowość i data 
 

............................................................................................ 
 



Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 
  



 
 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika 
 

 konkursu na hasło promujące starania o czyste powietrze w naszym mieście 
organizowanym przez Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza i Młodzieżowy 

Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18 
 
 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych           
(imienia, nazwiska, wizerunku, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania)  

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.               
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, nr 1182). 

 

2. Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego Konkursu praca jest wynikiem własnej            
twórczości .......................................................................................................... 

 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek            
innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o            
podobnej tematyce. 

 

3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy         
konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach        
pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w innych formach          
. 

 
 
 
............................................................................................ 
 
Miejscowość i data 
 

............................................................................................ 
 
Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 
 
 
 
 
 
 
 


