
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 
Informacje ogólne: 

 

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym              

„Zmieniamy powietrze na lepsze” – edycja 3. 

2. Organizatorami konkursu są: Gmina Gdów oraz Ekodoradca Gminy Gdów, zwani dalej 

„Organizatorami”. 

3. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gdów. 

4. Patronat medialny nad konkursem obejmuje portal dla mieszkańców Gdowa i okolic 

www.mojgdow.pl 

5. Za część merytoryczną odpowiadają: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Gdów. 

6. Temat prac konkursowych brzmi: „Zmieniany powietrze na lepsze” – edycja 3  

i  związany jest z przypadającym na 14.11.2019 r. Dniem Czystego Powietrza. 

7. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Gdów. 

 

 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Prace konkursowe należy złożyć  w pokoju nr 10  Urzędu Gminy Gdów  w terminie    

do 30 października 2019  roku.  Prace  dostarczone  po  terminie,  wykonane  niezgodnie  

z regulaminem oraz bez prawidłowo uzupełnionej karty zgłoszeniowej nie będą 

oceniane. 

2. Prace powinny  być  wykonane  na  kartonie  w  formacie  A3,  techniką malarską 

(dowolne farby). 

3. Każdy z uczniów może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, 

samodzielnie wykonaną pracę. 

4. Każdy uczestnik powinien opatrzeć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa  

i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. 

Prace, które nie będą podpisane – anonimowe, nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

5. Zgłoszenie   udziału   w   konkursie   jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody                                        

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach 

informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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 119, s. 1) - dalej RODO. Organizator zastrzega sobie 

prawo do publikacji w mediach danych personalnych oraz wizerunku uczestników 

konkursu w celach promocyjnych i kronikarskich. Jednocześnie, uczestnik konkursu 

wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby promocji konkursu.  

Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową 

(załącznik do regulaminu). 

6. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków regulaminu oznaczać będzie 

http://www.mojgdow.pl/


niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Jury powołane przez Organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Ocena prac będzie się odbywać w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, 

oraz klasy VII-VIII. 

3. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

4. Wyniki   konkursu   zostaną   ogłoszone    w    dniu    Święta    Czystego    Powietrza  

tj. 14 listopada 2019 r. na stronie internetowej www.gdow.pl/inne/gospodarka-

odpadami/Aktualnosci oraz na portalu www.mojgdow.pl  

5. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. 

6. Ponadto, Jury ma prawo  do  przyznania wyróżnienia  we  wszystkich  kategoriach  

wiekowych i przyznania im dodatkowych nagród. 

7. Z wyłonionych prac Organizator wykona kalendarz na 2020 rok. 

8. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, 

ani na ich równowartość pieniężną. 

 

 
Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na prezentację pracy  

na portalach www.gdow.pl oraz www.mojgdow.pl, a także na rozpowszechnianie 

wizerunku pracy w celach kształtowania postaw proekologicznych. 

2. Uczestnik  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  niniejszym  regulaminem  i  przyjmuje     

go bez zastrzeżeń. 

3. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktualnosci oraz w szkołach 

podstawowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

konkursu, 

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac, 

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 
Gdów, 9 październik 2019 r. 

http://www.gdow.pl/
http://www.mojgdow.pl/


Karta zgłoszeniowa 

Konkurs plastyczny „Zmieniamy powietrze na lepsze” – edycja 3. 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy ………......................................................................................................... 

Klasa i szkoła …………………………………………………………………….……………………… 

 

 
Oświadczenie 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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 119, s. 

1) - dalej RODO przez Organizatora konkursu  dla   celów   związanych   z   przeprowadzeniem    

i   rozstrzygnięciem   konkursu   zgodnie z   regulaminem   konkursu.   Oświadczam,   że   jestem   

autorem   pracy   plastycznej   przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw 

autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  

z  treścią  i  przyjmuję  warunki  określone  w regulaminie konkursu plastycznego „Zmieniamy powietrze 

na lepsze” – edycja 3. 

 

........................................................................ 
podpis autora 

 

........................................................................ 
miejscowość, data 

 

 
Zgoda rodzica/opiekuna 

 
 

Wyrażam zgodę na udział ............................................................................................................, 

(imię  i  nazwisko  niepełnoletniego   uczestnika   konkursu),   którego  jestem  prawnym  opiekunem,  

w      konkursie      plastycznym       „Zmieniamy       powietrze       na       lepsze” – edycja 3.       

Oświadczam,   iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

Ponadto, wyrażam zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  konkursu  dla  

celów  związanych  z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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 119,  

s. 1) - dalej RODO 

........................................................................ 
podpis rodzica/opiekuna 

 

........................................................................ 
miejscowość, data 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Gdów, reprezentujący Gminę Gdów, 

(adres 32-420 Gdów; Gdów 40 tel.12 251-41-66, e- mail: urzad@gdow.pl.). 

 

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  kontaktować   

we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania  danych osobowych za pośrednictwem  adresu   

e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym 

„Zmieniamy powietrze na lepsze” – edycja 3. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Regulamin konkursu 

plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.  „Zmieniamy powietrze na lepsze” – edycja 3. 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, do których te dane zostały 

zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający  z obowiązujących przepisów prawa,  

w tym przepisów archiwalnych, trwający co najmniej 5 lat. 

 

6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały 

decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości udziału w niniejszym konkursie.                                                                                                   
 

........................................................................ 
podpis rodzica/opiekuna 

 

........................................................................ 
miejscowość, data 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

