Regulamin Konkursu "Jak walczymy ze smogiem"
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jejkowice
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) „Konkursie” – należy przez to rozumieć konkurs pod nazwą „Jak walczymy ze smogiem”, prowadzony na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
2) „Uczestniku” - należy przez to rozumieć uczniów klas I – II szkół podstawowych oraz dzieci
uczęszczających do przedszkola z terenu Gminy Jejkowice;
3) „Zgłoszeniu” - należy przez to rozumieć zgłoszoną za pośrednictwem szkoły i/lub przedszkola pracę
konkursową, zgodną z parametrami określonymi w pkt 5);
4) "Formularzu" należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu;
5) "Pracy konkursowej" - należy przez to rozumieć pracę plastyczną płaską, wykonaną dowolną techniką (np.
malarstwo, rysunek, grafika itp.), w formacie A4 lub A3, opisaną w tylnej części imieniem i nazwiskiem
autora, klasą oraz nazwą placówki do której uczęszcza Uczestnik;
6) "Laureatach konkursu" - należy przez to rozumieć Uczestników, których prace konkursowe uzyskały jedną
z trzech najwyższych ocen dokonanych przez Komisję Konkursową.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 2. Celem konkursu jest:
1. zainteresowanie uczniów oraz dzieci uczęszczających do przedszkola problematyką zanieczyszczenia
powietrza i konsekwencji z nim związanych;
2. kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci;
3. rozwijanie świadomości związanej z zanieczyszczeniem powietrza i promowaniem wiedzy, jak
przeciwdziałać temu zjawisku;
4. pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu;
§ 3. Tematyka konkursu została podzielona na 2 bloki tematyczne:
1. Blok I - "Jak Straż Gminna walczy ze smogiem" - skierowany dla uczniów klas I i II,
2. Blok II - "Jak przedszkolaki walczą ze smogiem" - skierowany dla dzieci uczęszczających do
przedszkoli.
§ 4. Terminy:
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Termin dostarczenia prac wraz z załącznikami upływa 2 grudnia 2019 r.
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data wpływu Zgłoszenia na adres
Organizatora Konkursu.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 4 grudnia 2019 r. za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu Gminy Jejkowice www.jejkowice.info.pl
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w dniu 8 grudnia
2019 r. w Jejkowicach
§ 5. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Jejkowice.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Jejkowice.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do
przedszkoli za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy powinni wypełnić Formularz wraz ze
wszystkimi oświadczeniami.
4. Konkurs polega na przygotowaniu Pracy konkursowej i dostarczenie jej w odpowiednim terminie na
adres Organizatora Konkursu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Organizator nabywa prawa autorskie, majątkowe i pochodne do Prac Konkursowych.
7. Prace mogą być wykorzystane przez Organizatora do działań informacyjno - edukacyjnych, a także
promocyjnych.
8. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną Pracę Konkursową.
9. W przypadku gdy Zgłoszenie zostało złożone niezgodnie z Regulaminem, w tym w niewłaściwej formie
lub po terminie lub nie jest kompletne, w tym nie zawiera wszystkich wymaganych oświadczeń złożonych
przez przedstawiciela ustawowego podlega odrzuceniu i nie będzie podlegać ocenie przez Komisję
Konkursową.
§ 6. Komisja Konkursowa:
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja konkursowa.
2. Komisja może działać w składzie minimum 3 osobowym.
3. Członkowie Komisji oceniają prace nie znając danych Uczestników Konkursu.
4. Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności treści Pracy konkursowej z tematyką
Konkursu, a także za kreatywność, oryginalność, pomysłowość, samodzielność, pracochłonność i staranność
w wykonaniu pracy.
§ 7. 1. Organizator przewiduje w każdym bloku tematycznym przyznać Laureatom nagrody za 1, 2 i 3
miejsce.
2. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.
3. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach
Konkursu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na zaprezentowanie w formie wystawy pokonkursowej nagrodzonych
i wyróżnionych Prac Konkursowych.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika oraz jego przedstawiciela
ustawowego, wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od
niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.jejkowice.pl.
4. Informacji na temat konkursu udziela Komendant Straży Gminnej w Lyskach - P. Adam Mandera
32 4300051 wew.103 lub 609555112.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu
I. Dane Uczestnika
Imię i nazwisko Uczestnika

Klasa/Przedszkole

Dane Placówki
do której uczęszcza Uczestnik
konkursu

II. Dane przedstawicieli ustawowych: ..........................................................................
(imię i nazwisko)
III. Oświadczenie:
1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych, danych
osobowych Uczestnika Konkursu, którego jestem przedstawicielem ustawowym - zawartych w formularzu
konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
..........................................................................................................
Miejscowość, data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika
IV.

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Niniejszym udostępniam nieodpłatnie wizerunek Uczestnika utrwalony podczas wręczania Laureatom
Konkursu nagród oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez jego publikację celu
realizacji niniejszego Konkursu oraz promocji.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności strona internetowa oraz portal
społecznościowy facebook.
.........................................................................................................
Miejscowość, podpis i data przedstawiciela ustawowego Uczestnika

V. Ochrona danych osobowych:
1. Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że:
1) Organizator będzie zbierał następujące dane uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie
Gminy Jejkowice: imię i nazwisko, wskazanie klasy oraz nazwę placówki do której uczęszcza Uczestnik,
a także imię i nazwisko oraz adres przedstawicieli ustawowych Uczestników.
2) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jejkowice z siedzibą przy ul. Główna 38a , 44-290
Jejkowice , tel. +48 32 4302002 , e-mail: ug@jejkowice.pl .
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej:
iodo@Jejkowice.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników przetwarzane będą przez
Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonaniem
postanowień Regulaminu.
5) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania
danych osobowych jest kwestionowana,
e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej
zgody,
f) a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) Każdy z Uczestników i i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy przesłać maila na adres e-mail: ug@jejkowice.pl .
7) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna że przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

