
REGULAMIN

Konkursu na hasło promujące korzystanie z toreb wielokrotnego użycia.

ORGANIZATOR: Gmina Szerzyny 

TEMATYKA  KONKURSU:  Zapraszamy  do  ułożenia  hasła  promującego  ekologiczne  postawy

związane z rezygnacją z foliowych toreb jednorazowego użycia (reklamówek) na rzecz ekologicznych

toreb wielokrotnego użycia. 

CEL KONKURSU: 

- popularyzowanie postaw proekologicznych; 

- budowanie świadomości ekologicznej, 

- wzbudzenie wrażliwości ekologicznej. 

ZASADY OGÓLNE: 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do rodzin z Gminy Szerzyny (uczestnicy w każdej

kategorii wiekowej).

Prace konkursowe należy składać do 13.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Szerzyny.

Koperta zamknięta zawierająca opis:

Praca w ramach konkursu  na  hasło  promujące  korzystanie  z  toreb  wielokrotnego  użycia  wraz  

z kompletem dokumentów: 

– karta zgłoszeniowa,

–  klauzula informacyjna RODO,

– oświadczenie.

Każdy uczestnik przedstawia tylko jedno hasło, które powinno się składać maksymalnie z 12 słów. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie,  że przekazujący nie narusza praw autorskich

osób trzecich.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

Prace złożone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł utrwalać

i zwielokrotniać je każdą techniką (w tym technika drukarską oraz techniką cyfrową). 

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja postanowień regulaminu. 

OCENA I ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU: 

Nad  przebiegiem  Konkursu  będzie  czuwać  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Organizatora

Konkursu. 

Hasła promocyjne oceniane będą według następujących kryteriów: 



- zgodność z tematem; 

- pomysłowość i oryginalność 

Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  prac  i  wskaże  zwycięzców  Konkursu,  którzy  wykażą  się

kreatywnością i stworzą najciekawsze, autorskie, niepublikowane wcześniej hasło. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14.06.2019 r. 

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody specjalne. 



FORMULARZ UDZIAŁU W KONKURSIE 
NA HASŁO PROMUJĄCE KORZYSTANIE 

Z TOREB WIELOKROTNEGO UŻYCIA 

Hasło konkursowe:* ……………………………….………..……. 
…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko:* …………………………………………………………………….……….. 

Data urodzenia*: ………………………………………………………………..………...…… 

Szkoła (adres), klasa:* ……………………………………………………….……….…….… 

Adres domowy*: …………………………………………………………………..………….. 

- Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego
przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych,  do  celów niniejszego  Konkursu  i  innych  celów  promocyjnych,  na  co  Rodzic,
Opiekun prawny wyraża zgodę. 
-  Rodzic/opiekun  prawny  uczestnika  konkursu  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  utrwalenie  
i  rozpowszechnienie  wizerunku  w szczególności  w  formie  fotografii  wykonywanych  przez
Urząd Gminy Szerzyny.
Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną 
przez Urząd Gminy Szerzyny.

................................................................
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)* 

*Dane obowiązkowe 



Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y 
………………………………………………………………………………………………………...…
                        (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu)
zgodnie z art. 7 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:                                                                                                                

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych (imię  i  nazwisko,  data
urodzenia,  szkoła  (adres),  klasa,  adres  domowy)*  udostępnionych  przeze  mnie  w  celu
realizacji czynności związanych z realizacją konkursu na hasło promujące korzystanie z
toreb wielokrotnego użycia.

Data i podpis ……….............……………………………………
                                              

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”) informujemy, że:
                                                    
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy,  że  administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Urząd  Gminy  Szerzyny
reprezentowany przez Wójta Gminy.                                                      

2. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres:  Szerzyny 294, 38-246 Szerzyny
3. Dane  osobowe  (tj.  imię/imiona,  nazwisko,  miejsce  zamieszkania,  numer  telefonu,  wizerunek)

przetwarzane  będą  w  celu  realizacji   czynności  związanych z  realizacją  konkursu  na  hasło
promujące korzystanie z toreb wielokrotnego użycia.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami oraz zgodnie z prawnie usprawiedliwionymi celami administratora.

5. Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  upoważnione  do  ich  otrzymania  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty,  którym administrator zleca wykonanie czynności,  
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6. W związku  z  przetwarzaniem  udostępnionych  przez  Pana/Panią  danych  osobowych,  jeżeli  zostaną
spełnione odpowiednie warunki opisane w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich
danych,  sprostowania  swoich  danych,  usunięcia  swoich  danych,  ograniczenia  przetwarzania  swoich
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz przenoszenia swoich danych.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust.  1 lit  a RODO, tj.  zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/  Panu prawo do
cofnięcia tej zgody do momentu wykonania ekologicznych toreb.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
9. W  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO,

przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/  Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.   

Data i podpis ……………………………………………




