REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Z ekologią na co dzień”

I. Organizator konkursu:
Gmina Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia









II. Cele konkursu:
podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości
i zainteresowań dzieci w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
kształtowanie przywiązania do środowiska naturalnego człowieka, jego poszanowania
i zachowania dla przyszłych pokoleń,
zachęcanie do troski o otaczające środowisko,
poruszanie tematu czystego powietrza w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu,
tworzenie
trwałych
nawyków
i
zachowań
ekologicznego
stylu
życia
w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,
pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska,
rozwój wrażliwości artystycznej.

III.Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (plakat, praca przestrzenna)
związanej z przyrodą. Praca może przedstawiać jak dbać o środowisko naturalne, ukazywać
zmiany jakie zaszły lub jakie powinny zajść w otoczeniu uczniów, jak dbać o ochronę
środowiska, w tym o ochronę powietrza lub sposoby zwalczania zanieczyszczeń.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs
adresowany jest do dzieci w oddziałach przedszkolnych Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni i Szkoły Podstawowej w Piasku.
2. Wszystkie prace staja się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny
sposób wykorzystać.
V. Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Prace należy składać w następujących formach: format A4, A3, A2.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką np.: farby plakatowe; wydzieranka;
wycinanka; pastel; inne- mile widziane prace z wykorzystaniem surowców wtórnych.
3. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę z danymi uczestnika: imię i nazwisko
autora, grupę i nazwę szkoły. Wypełnioną czytelnie drukowanymi literami metryczkę należy
umieścić w sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
5. W konkursie mogą brać udział prace, które nie były publikowane oraz nie brały udziału
w żadnym innym konkursie.

VI. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać w terminie do dnia 31 maja 2021 roku, w Urzędzie Miejskim w Cedyni.
VII. Wykorzystywanie prac
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do dostarczonych prac plastycznych.
2. Osoby nagrodzone udzielają organizatorowi zgody w zakresie utrwalania, wprowadzania
do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
VIII. Dane osobowe
Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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
(określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z
tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu
Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
1. Administratorem
danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez
Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006,
e-mail: cedynia@cedynia.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Nieścioruk, tel. 91 4317 817, adres
korespondencyjny: plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, e-mail: info@cedynia.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
RODO czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu obsługi zorganizowanego konkursu plastycznego.
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania
uzyskanej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do
żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w zakresie posiadania
kontaktów na przyszłość. oraz dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi konkursu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sporządziła: E. Szablewska
Sprawdziła: M. Waszak

