Konkurs plastyczny „Odpady segregujesz - dobrze postępujesz”
dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko

I. Organizator konkursu:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w formie dotacji.
II. Warunki uczestnictwa:
1.

Uczestnicy indywidualni w 1 grupie wiekowej - uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

z 11 placówek oświatowych na terenie Gminy Łącko. Wykaz placówek oświatowych:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – adres e-mail: zsp.lacko@lacko.pl,
- Szkoła Podstawowa w Jazowsku – adres e-mail: jazgim@wp.pl,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagorzynie – adres e-mail: sp.zagorzyn@lacko.pl,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy – adres e-mail:
zspkadcza@op.pl,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku – adres e-mail: cz.potok@interia.pl,
- Szkoła Podstawowa w Kiczni – adres e-mail: spkicznia@lacko.pl,
- Szkoła Podstawowa w Maszkowicach – adres e-mail: sp@maszkowice.pl,
- Szkoła Podstawowa w Obidzy – adres e-mail: obidza1@wp.pl,
- Szkoła Podstawowa w Szczereżu – adres e-mail: sp_szczerez@poczta.onet.pl,
- Szkoła Podstawowa w Zabrzeży – adres e-mail: sp.zabrzez@lacko.pl,
- Szkoła Podstawowa w Zarzeczu - adres e-mail: sp_zarzecze@lacko.pl.
2. Każdy uczeń musi samodzielnie przygotować pracę plastyczną na temat dbałości o
środowisko poprzez prawidłową segregację odpadów.
3. Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz przybliżenie zagadnień
prawidłowej gospodarki odpadami.
4. Prace należy sporządzać na kartkach formatu A4.
5. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę.
6. Prace mogą być wykonywane techniką dowolną: rysowane, malowane, wyklejane, itp.
7. Każdą pracę uczeń podpisuje na odwrocie wg następującego schematu:
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Imię i nazwisko:…………………………………….
Klasa:………………………………………………
Szkoła:………………………………………………
8. Prace uczniowie dostarczają do wychowawców klas, do dnia: 26.09.2019 r.
9. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.

III. Ochrona danych osobowych
Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy
b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na
publiczne udostępnianie pracy przez Organizatora oraz jego partnerów (z prawem sublicencji) w
wydawnictwach publikujących na zlecenie Organizatora materiały promocyjne, na stronie
https://www.lacko.pl/zgk.html na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak
również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w
tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i
zwielokrotnianie pracy każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy plastycznej
prezentującej prace nagrodzone w Konkursie, przesyłanie prac innym podmiotom
współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w
celu ich oceny przez Jury oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na
obróbkę redakcyjną i komputerową.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
1.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których

mowa art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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,
„RODO”);
2.

Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania projektu

współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna” oraz wykorzystywane są wyłącznie na
potrzeby realizacji w/w projektu.
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3.

Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu,

zgłoszeń, raportowaniu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w zakresie prawem przewidzianym lub niezbędnym dla
działalności ZGK.
4. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, które na
zlecenie ZGK uczestniczą w realizacji w/w umowy w szczególności podmiotom księgowym,
audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie ZGK wykonują niezbędne czynności
związane z w/w umową.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego realizacji, wykonywania i rozliczania, a
co za tym idzie udziału uczestnika w projekcie.
6.

Dane
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nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

międzynarodowej.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do upływu
terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących archiwizowania
dokumentacji projektowej.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Wobec powyższego uczestnik projektu oświadcza, że zgłaszając swój udział w projekcie
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przez
niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu przez ZGK i na zasadach
wyżej określonych oraz zgodnie z : RODO; ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004
r. nr 100, poz. 1024); wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym z
obowiązujących w ZGK regulacji w szczególności Polityki Bezpieczeństwa, Polityki
Prywatności Serwisów Informatycznych, z którymi się zapoznałem i akceptuję ich treść.
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11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i
odbioru nagrody. Zbierane i przetwarzane dane: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, klasa,
e-mail , Telefon kontaktowy
IV. Wyłonienie laureatów
1.

Prace, które zostały dostarczone do wychowawców klas przez uczniów, wychowawcy

klas składają do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku (Łącko 755) lub Urzędu
Gminy w Łącku (Dziennik Podawczy) w terminie do 30.09.2019 r.
2.
3.

Złożone prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką konkursu.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury, w której skład wejdą przedstawiciele Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Łącku.
4.

Spośród autorów prac nadesłanych Organizator wyłoni troje zwycięzców. Dla laureatów

przewidziane zostały atrakcyjne nagrody
5.

Podczas wyłaniania zwycięzców jury będzie zwracało w szczególności uwagę na: estetykę

wykonania, zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu, pomysłowość i oryginalność.
6.

Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na jej publikowanie.

7.

Uroczyste

ogłoszenie

wyników

konkursu

oraz

wręczenie

nagród

odbędzie

się

04.10.2019 r. w Sali obrad Urzędu Gminy w Łącku.

V. Nagrody
Organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe. Organizator przyzna nagrody za miejsca 1,2,3 oraz
dwa wyróżnienia.

VI. Dane kontaktowe
Telefony kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji:
(18) 444 55 58 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
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Załącznik do Regulaminu konkursu
„Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”

WYPEŁNIA ORGANIZATOR KONKURSU
Nr pracy konkursowej
Data przyjęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
PLASTYCZNEGO „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”
Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Dane autora pracy konkursowej:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Klasa:
Nazwa szkoły:
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