REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„CZŁOWIEKU MAŁY, CZŁOWIEKU DUŻY
– SEGREGUJ ŚMIECI
– TO WSZYSTKIM SŁUŻY”
§1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu plastycznego „CZŁOWIEKU MAŁY, CZŁOWIEKU DUŻY
– SEGREGUJ ŚMIECI – TO WSZYSTKIM SŁUŻY” jest Wójt Gminy Lelów.
2. Adres Organizatora:
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
3. Kontakt: tel.34/3550121 wew.110, e-mail: wojt@lelow.pl.
§2
Cel
Celem Konkursu jest:
1) promowanie postaw proekologicznych, kształtowanie świadomości ekologicznej;
2) rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do tematu
segregacji odpadów;
3) promocja prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest organizowany dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół, mających
siedzibę na terenie gminy Lelów w kategoriach;
1) przedszkolaki;
2) uczniowie szkół podstawowych klas od I-III;
3) uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej
indywidualnie, nie prezentowanej w innych konkursach.
4. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
1) wykonane samodzielnie, dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie,
wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone (bez prac przestrzennych);
2) sporządzone w formacie A3.
5. Praca musi być opisana według wzoru karty zgłoszeniowej stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej.
Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu. Do każdej

pracy konkursowej należy również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną, określoną
w załączniku nr 2 do Regulaminu.
6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne
z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców
i przyznania nagród za udział w Konkursie.
8. Z chwilą dostarczenia prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace można składać do opiekunów grup szkolnych i oddziałów przedszkolnych lub do
siedziby Urzędu Gminy Lelów do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz.15.30.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
1) zgodność z tematem konkursu;
2) jakość wykonania;
3) oryginalność;
4) staranność;
5) samodzielność.
3. Komisja dokona wyboru 15 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie osoby biorące
udział w Konkursie otrzymają nagrody rzeczowe o tematyce ekologicznej/edukacyjnej.
4. Prace oraz lista nagrodzonych autorów prac zostaną opublikowane na stronie internetowej:
https://www.lelow.pl/kategorie/odpady nie później niż do dnia 17 grudnia 2020 r.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację
Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego
Regulaminu.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
https://www.lelow.pl/kategorie/odpady a także w szkołach i oddziałach przedszkolnych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KONKURS PLASTYCZNY
„CZŁOWIEKU MAŁY, CZŁOWIEKU DUŻY – SEGREGUJ ŚMIECI – TO
WSZYSTKIM SŁUŻY!!!”
Dane autora pracy:
Imię …................................ Nazwisko …...............................................................Wiek …...............
Nazwa szkoły/oddziału przedszkolnego …...............................................................................
Adres ….............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy ...........................................................................................................................
Opiekun grupy szkolnej/ oddziału przedszkolnego …..............................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie plastycznym
„Człowieku mały, człowieku duży – segreguj śmieci – to wszystkim służy”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły/ oddziału przedszkolnego)

w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminę Lelów. Oświadczam, że zapoznałam/em
się i akceptuję regulamin Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
wzięcia udziału w konkursie „CZŁOWIEKU MAŁY, CZŁOWIEKU DUŻY – SEGREGUJ
ŚMIECI – TO WSZYSTKIM SŁUŻY”. Jestem świadoma/y, że zgoda jest dobrowolna i że
mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia
mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
wręczania nagród za udział w konkursie (w formie zdjęcia) na stronie internetowej i stronie
Facebooka do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej
wycofania.
Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia
i nazwiska, wieku oraz nazwy szkoły/ oddziału przedszkolnego.
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/
Urząd Gminy Lelów informuje, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
WÓJT GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18
42-235 LELÓW
można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: wojt@lelow.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony
Danych
(IOD).
Z
IOD
można
się
kontaktować
pod
adresem
e-mail:
kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub
administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1289, z późn. zm.).
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu
celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich
sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18
RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do
przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7
ust.3 RODO).
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie posiada
Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

…………………… ..….
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

