Regulamin konkursu pt. „Jak segreguję odpady w moim domu"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbica" w ramach Działania 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –
działania promocyjno – informacyjne.
2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kowala (zwany dalej „Organizatorem").
3. Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Odpadów Komunalnych.
4. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie.
5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
§ 2 Cel konkursu
1. Kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz
wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na
problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka i podniesienie
świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami.
2. Wspieranie najzdolniejszych artystycznie uczniów biorących udział w konkursie i
umożliwienie im prezentacji swoich możliwości artystycznych.
3. Wzrost świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi u dzieci i młodzieży.
4. Rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z zakresu zasad
selektywnej zbiórki odpadów i jego znaczenia dla ochrony środowiska.
5. Prace konkursowe będą wykorzystane przez Gminę Kowala do działań informacyjnoedukacyjnych i promocyjnych z zakresu segregacji odpadów.
§ 3 Założenia organizacyjne/Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych gminy Kowala. Uczestników do
konkursu zgłasza szkoła.
2. Praca konkursowa - należy przez to rozumieć stworzenie pracy plastycznej, nawiązującej
do tematu przewodniego konkursu pt. „Jak segreguję odpady w moim domu".
3. Konkurs na pracę plastyczną w kategorii:
1) dla uczniów klas I-III
2) dla uczniów klas IV-VIII
4. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w każdej z kategorii.
5. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

6. Informacje o konkursie oraz Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową są publikowane na
stronie internetowej www.kowala.pl w zakładce Mieszkaniec / Odpady komunalne / Konkurs
7. Zgłaszana do konkursu praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w
konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu,
w szczególności na publicznym podaniu imion i nazwisk uczestników konkursu.
9. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z zapisów
Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu
podejmuje Komisja konkursowa.
10. Wymagane dokumenty do konkursu wraz z pracą konkursową należy przesłać w terminie
określonym w § 8 pkt 2 Regulaminu.
§ 4 Wymagania dotyczące pracy konkursowej
Technika plastyczna dowolna z użyciem różnorodnych narzędzi, płaska na dowolnym
podłożu w maks. formacie A3.
Każda praca powinna posiadać plakietkę, tabliczkę lub kartkę zawierającą następującą
informację:
autorstwo pracy: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwę szkoły.
§ 5 Ocena prac konkursowych
Prace konkursowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym,
oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
- Spełnienie wymogów formalnych,
- Zgodność pracy z tematem,
- Walory estetyczne,
- Użyte materiały i ich zróżnicowanie,
- Dobór techniki wykonania,
- Stopień trudności wykonania,
- Pomysłowość i rozwój inwencji twórczej.
§ 6 Nagrody
1. Nagrody w konkursie mają charakter rzeczowy.
2. Komisja konkursowa rekomenduje przyznanie nagród:
1) Komisja konkursowa może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może
zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia;
2) Komisja konkursowa rekomenduje przyznanie wyróżnień;

3) Wyróżnienia mają charakter rzeczowy;
4) Propozycja Komisji Konkursowej w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega
akceptacji Wójta Gminy Kowala.
3. Zaproszenie laureatów do udziału w uroczystości wręczenia nagród, z podaniem
konkretnego terminu oraz miejsca, zostanie przesłane pocztą elektroniczną.
4. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród.
5. Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie
internetowej Gminy Kowala www.kowala.pl.
§ 7 Prawa Uczestników i Organizatorów
1. Szkoła zgłaszająca pracę oświadcza, że praca nie jest obciążona prawami autorskimi osób
trzecich.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace wraz z ich prawami autorskimi przechodzą nieodpłatnie na
własność Gminy Kowala.
3. Organizator zwraca złożone prace konkursowe po zakończeniu konkursu wyłącznie w
formie odbioru osobistego na wniosek szkoły zgłaszającej pracę. Powyższe nie dotyczy prac
nagrodzonych i/lub wyróżnionych.
4. Od postanowienia Komisji Konkursowej i akceptacji Wójta Gminy Kowala nie przysługuje
odwołanie.
5. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w
regulaminie, przysługuje przewodniczącemu Komisji konkursowej.
§ 8 Terminy
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 listopada 2022 r.
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2, decyduje data wpływu Zgłoszenia do
siedziby Urzędu Gminy tj. na adres:
Urząd Gminy w Kowali-Stępocinie
ul. Marii Walewskiej 7
26 – 624 Kowala-Stępocina
z dopiskiem „KONKURS - Jak segreguję odpady w moim domu”
4. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 2 nie biorą udziału w Konkursie.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 1 grudnia 2022 r.
6. Organizator powiadomi Laureatów Konkursu o wynikach Konkursu drogą elektroniczną na
wskazany przez Uczestnika w Formularzu adres poczty elektronicznej. Przekazanie
informacji o wynikach Konkursu Laureatom nastąpi w terminie 5 dni od opublikowania
wyników.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach z
aktualną treścią Regulaminu, uzasadnieniem, terminem, od którego zmiana obowiązuje
zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kowala.pl w zakładce Mieszkaniec /
Odpady komunalne / Konkurs. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Regulamin nie może być
zmieniany w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Uczestników konkursu, chyba że
konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator, stosując przepisy
Kodeksu Prawa Cywilnego.
3. Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym
zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia, przerwania lub odwołania
konkursu (w szczególności ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń lub stanu
epidemiologicznego w kraju lub innej przyczyny niezależnej), zobowiązując się jednocześnie
do poinformowania o tym fakcie uczestników konkursu. Nie rodzi to odpowiedzialności
odszkodowawczej ze strony Organizatora.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator udziela informacji na temat konkursu w formie korespondencji elektronicznej
pod adresem e-mailowym: r.bielecki@kowala.pl.
7. Załącznik do regulaminu:
a) Załącznik nr 1- karty zgłoszeniowe, zgody i oświadczenia, formularz RODO.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pt. ,, Jak segreguję odpady w moim domu”
Karta zgłoszenia do konkursu Pt. „Jak segreguję odpady w moim domu” przeznaczonego dla
uczniów szkół podstawowych gminy Kowala.

Imię i nazwisko ucznia
Klasa i wiek uczestnika
Nazwa i adres szkoły ucznia
Adres kontaktowy e-mail
oraz nr telefonu szkoły
zgłaszającej

……………..………………
Data i miejscowość

………………..……………
Imię i nazwisko nauczyciela

………………..……………
Data i miejscowość

………………..……………
Podpis dyrektora szkoły

Wymagane zgody i oświadczenia*
1. Zgoda rodzica/opiekuna ucznia na udział w konkursie pt. „Jak segreguję odpady w moim
domu".
Ja, ………………………………………………………….., jako rodzic/opiekun
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

…………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na udział
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

ww. konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników w imieniu niepełnoletniego ucznia wypełnia rodzic/opiekun)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału
w konkursie pt. „Jak segreguję odpady w moim domu" zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) na potrzeby niezbędne do
przeprowadzenia konkursu.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

3. Zgoda na publikację danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu
niepełnoletniego ucznia wypełnia rodzic/opiekun)
Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu
szkoły) oraz wyniku uzyskanego w ww. konkursie.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

4. Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku (dotyczy wszystkich uczestników - w
imieniu niepełnoletniego ucznia wypełnia rodzic/opiekun)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w związku z udziałem w ww.
konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

5. Oświadczenie o autorstwie (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu niepełnoletniego
ucznia wypełnia opiekun ustawowy)
Oświadczam, 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, że nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

6. Oświadczenie o przekazaniu praw do pracy (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu
niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy)
Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, bezterminowej
i nieograniczonej terytorialnie możliwości umieszczenia pracy w całości lub w częściach na stronach
internetowych
organizatora
konkursu,
wykonanie
reprodukcji,
powielanie
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z działalnością Organizatora.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podpisane oświadczenie jest równoznaczne z bezterminowym zrzeczeniem się autorskich praw
majątkowych do projektu na rzecz Organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

7. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
a) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kowala z siedzibą w Kowali-Stępocinie.
Urząd Gminy w Kowali-Stępocinie, ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępocina.
b) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj.
przeprowadzenie postępowania konkursowego (konkursy, olimpiady i turnieje). W zakresie danych
takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, adres, adres e-mail, numer telefonu, klasa, nazwa i adres
szkoły oraz wynik postępowania konkursowego, (tj. konkursy, olimpiady i turnieje) kategorię
odbiorców stanowią odbiorcy publiczni.
c) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
………………………………………………………
(data i czytelny rodzica/opiekuna)

* Wymagane zgody i oświadczenia powinny być złożone przez każdego uczestnika konkursu.

Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych*
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kowala, adres: ul. Marii Walewskiej 7,
26-624 Kowala-Stępocina, adres e-mail: kowala@kowala.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@kowala.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art.
9 ust. 2 lit. a) RODO;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. nr
97, poz. 673);
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu o
Państwa dane osobowe.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Formularzem klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych
osobowych.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

