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Regulamin konkursu o tematyce ekologicznej w obszarze selektywnej zbiórki odpadów 

przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu Gminy Szerzyny  

p.n.: „EKO KROK w stronę PSZOK” 
  

§ 1.Organizator Konkursu  
  

Organizatorem konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek 

przedszkolnych z terenu Gminy Szerzyny o nazwie: „EKO KROK w stronę PSZOK”, zwanego 

dalej: „Konkursem”, jest Gmina Szerzyny.   

Konkurs realizowany w ramach realizacji podniesienia świadomości ekologicznej dzieci  

w ramach realizacji projektu: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

w Szerzynach", Oś. 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 

odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr., finansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.   

  

§ 2. Tematyka i cel Konkursu  
  

Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych brakiem świadomości  

z powstawania odpadów, braku umiejętności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 

Prace konkursowe muszą nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy 

ekologiczne związane z powstawaniem odpadów, selektywną segregacją odpadów, oraz 

podniesienie świadomości u dzieci, jakie zagrożenie powoduje brak dbania o środowisko  

i racjonalnej gospodarki odpadami. 

Celem Konkursu jest:  

1) podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu dbania o środowisko, segregacji 

i selektywnej zbiórki odpadów 

2) rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego;  

3) rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją 

ekologiczną.   

  

§ 3. Warunki i zasady udziału w Konkursie  

  

1. Konkurs skierowany jest do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Szerzyny. 

2. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje:  

1) Zdjęcie pracy konkursowej wykonanej zgodnie z zasadami określonymi w § 4;  

2) Kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (w formie zdjęcia bądź skanu) – wypełnioną 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeniowymi składa się w terminie:  

od 22 kwietnia 2020 r. do 1 maja 2020 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

d.ryndak@szerzyny.pl.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 5 maja 2020 r.  

mailto:d.ryndak@szerzyny.pl
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§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych  

  

1. Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze  

o formacie A4, praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką – metoda wykonania 

pracy: ręczna bez wykorzystania technologii cyfrowych tj. przy użyciu kredek, 

pisaków, bez naklejania elementów. 

2. Prace konkursowe muszą nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając 

problemy ekologiczne związane z powstawaniem odpadów, selektywną segregacją 

odpadów, oraz podniesienie świadomości u dzieci, jakie zagrożenie powoduje brak 

dbania o środowisko. 

3. Praca konkursowa ma być wykonana przez jedno dziecko.  

4. Karta zgłoszenia musi być wypełniona, podpisana i przesłana w formie skanu lub zdjęcia 

razem ze zdjęciem lub skanem pracy konkursowej. 

5. Organizator Konkursu dopuszcza pomoc opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie 

pracy podczas jej wykonywania, przy czynnościach, które nie mogą zostać wykonane 

samodzielnie i bezpiecznie przez dzieci.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.  

7. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy Konkursu.  

  

§ 5. Etap Konkursu  
  

1. Konkurs przeprowadza się na etapie gminnym. 

2. Do siedziby Organizatora za pomocą poczty elektronicznej zostaną przesłane prace 

konkursowe, które zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w dniu 5 maja 

2020 r. w siedzibie Organizatora. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji  

o laureatach konkursu na stronie Gminy Szerzyny www.szerzyny.pl w dniu 5 maja 

2020 r.  

4.  Wręczenie nagród nastąpi po wyłonieniu zwycięzców. 

5. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody (nagrody i wyróżnienia na każdą z 2 

placówek przedszkolnych odrębnie): 

- I miejsce – telefon komórkowy 

- II miejsce – tablet 

- III miejsce – smartwatch 

- 3 wyróżnienia – plecaki 

Na jedną placówkę przedszkolną przypada 3 nagrody i 3 wyróżnienia. 

 

  

§ 6. Komisja Konkursowa i nagrody  

  

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.  

2. Komisja Konkursowa, dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu 
zamkniętym, a następnie wyłania jednego laureata za I miejsce, jednego laureata za 

http://www.szerzyny.pl/
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II miejsce, jednego laureata za III miejsce oraz przyznaje trzy wyróżnienia, z każdej  
z dwóch placówek przedszkolnych z terenu Gminy Szerzyny. 

3. Kryteriami oceny prac konkursowych są: zgodność tematyczna, pomysłowość, 

samodzielność i estetyka wykonania oraz zgodność z niniejszym Regulaminem.  

4. Po zakończeniu pracy Komisja Konkursowa sporządza protokół.  

5. Informacja o wyłonionych laureatach zostanie umieszczona na stronie Gminy Szerzyny 

www.szerzyny.pl.  

6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

7. Organizator przewiduje nagrody dla:  

1) dzieci przygotowujących prace konkursowe, które zdobyły I,II,III miejsce oraz trzy 

wyróżnienia – odrębnie na każdą placówkę przedszkolną. 

  

§ 7. Postanowienia końcowe  

  

1. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich otrzymania 
nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa obejmują wykorzystanie całości lub 
części pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 
eksploatacji:  

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych;  

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów  

i konferencji;  

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju 

mediach audiowizualnych i komputerowych;  

4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi 
dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 
modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści 
całości lub ich części;  

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod telefonem:  

14 6517300 wew. 115, 114.  
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Załącznik nr 1   

do Regulamin konkursu o tematyce ekologicznej w obszarze selektywnej zbiorki odpadów 

przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu  

Gminy Szerzyny p.n.: „EKO KROK w stronę PSZOK” 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA   
 

Imię i nazwisko dziecka biorącego udział  
w przygotowaniu pracy konkursowej 

 

Nazwa Placówki Przedszkolnej  

Wiek dziecka  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

  

Klauzula informacyjna RODO  
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia PE 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)  (Dz.  U.  UE.  L.  z 2016r. Nr 119, stron. 1) (Dalej, jako „RODO”), 

informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także  

o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta 

Gminy Szerzyny z siedzibą: 38-246 Szerzyny 521, woj. małopolskie.  
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   

z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Bogusław 

Garbuliński,  e-mail: szerzyny@szerzyny.pl, lub na adres: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy 

Szerzyny, Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 z dopiskiem „dane osobowe”.  
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w calach:  

• Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  
• Realizacji akcji edukacyjnej w ramach realizacji projektu: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Szerzynach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
5. Dane udostępnione w procesie realizacji projektu, o którym mowa powyżej będą podlegały udostępnieniu IZ 

projektem – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego.  
6. Dane udostępnienie w procesie realizacji w.w projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.  
8. Osobom wnioskującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Podanie przez wnioskodawców danych jest obowiązkowe, niezbędne do realizacji ww. projektu.  
   

  

 
……………..…………………………  

Data, czytelny podpis opiekuna prawnego / rodzica  
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

  
Ja niżej podpisany/a………………………………………………..…..… 

Zamieszkały/a………………………………………………………………… Oświadczam, że zapoznałem/łam się  

z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w Urzędzie Gminy Szerzyny i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka 

……………………………………………………….…………….(imię i nazwisko dziecka)  

  

  
…………………………………..…………………………                   

Data, czytelny podpis opiekuna prawnego / rodzica  


