
Regulamin 
konkursu p.t. „Jak chronić naszą Planetę Ziemię?”

§ 1
Cel Konkursu:

1. Edukacja  ekologiczna  dzieci  i  młodzieży  –  zwrócenie  ich  uwagi  na  problematykę
zanieczyszczenia środowiska.

2. Propagowanie kreatywnych zajęć wśród dzieci i młodzieży.  

§ 2

1. Organizator Konkursu: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce. 
2. Koordynatorzy konkursu: Ekodoradcy gminy Wieliczka – Tel.: 12 26 34 247, lub  e-

mail: mkolodziejczyk@wieliczka.eu 
3. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  projektu  LIFE  pn.:  "Wdrażanie  Programu

ochrony  powietrza  dla  województwa  małopolskiego  -  Małopolska  w  zdrowej
atmosferze LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021" 

§ 3

1. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież z terenu Gminy Wieliczka.  
2. Temat konkursu: 

wykonanie minikomiksu pod tytułem „Jak chronić naszą Planetę Ziemię?”

§ 4

1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
2. Do  konkursu  mogą  być  zgłaszane  wyłącznie  prace  autorstwa  uczestnika,  nigdzie

poprzednio nie publikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.
3. W pracach nie mogą być używane nazwy, logotypy produktów handlowych.
4. Każda  praca  powinna  posiadać  metryczkę  (załącznik  nr  1)  oraz  podpisane:

oświadczenie (załącznik nr 2) oraz informację o przetwarzaniu danych (załącznik nr 3)

§ 5

Forma prac konkursowych:
1. Format pracy: maksymalnie A3, forma krótkiej książeczki lub pojedyncza kartka z komiksem.
2. Materiały i technika wykonania: dowolne.
3. Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego

32, do Ekodoradców (parter), do dnia 20.05.2022 r. do godziny 15:00. 

§ 6

Ocena prac konkursowych:
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając

laureatów 3 pierwszych miejsc.  Laureaci  otrzymają  nagrody  rzeczowe.  Organizator
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zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  nagród  dodatkowych.
Rozstrzygnięcie  konkursu  będzie  możliwe  przy  minimum  5  złożonych  pracach.
Laureaci  zostaną  powiadomione  o wynikach  konkursu,  sposobie  i  terminie
przekazania nagrody poprzez kontakt z osobami wskazanymi w metryczce. 

§ 7

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1. Poprawny dobór tematu pracy.
2. Samodzielność oraz forma estetyczna pracy stosowna do wieku uczestnika.
3. Kreatywność, oryginalność, pomysłowość.
4. Stopień trudności wykonania.

§ 8

Termin ogłoszenia konkursu: 22.04.2022 r.
Termin składania prac: do dnia 20.05.2022 r. (piątek), godz. 15:00.  
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie  konkursu  i  wręczenie  nagród  odbędzie  się  w  dniu  11.06.2022r. podczas
corocznego  wydarzenia  Ekostrefa  Wieliczka,  pl.  M.   Skulimowskiego  2   (przy  budynku
Mediateki).

Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.wieliczka.eu.  

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu jest Metryczka pracy. 
Załącznikiem  nr  2  jest  oświadczenie:  o  wyrażeniu  zgody  na  udział  w  konkursie,  o
przetwarzaniu danych osobowych, o zapoznaniu się  z  regulaminem konkursu i  akceptacją
jego postanowień.
Załącznikiem  nr  3  do  niniejszego  regulaminu  jest  informacja  o  przetwarzaniu  danych
osobowych.

http://www.wieliczka.eu/


Załącznik nr  1

do Regulaminu „Ekokonkursu”

Metryczka pracy

Imię, nazwisko, wiek autora pracy:

…………………………………………………………………………………………………...

Imię,  nazwisko,  telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad

uczestnikiem konkursu:

…………………………………………………………………………………………………...



Załącznik nr 2  

do Regulaminu „Ekokonkursu”

OŚWIADCZENIE:

 O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO POSTANOWIEŃ

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia ……………………….…………………………………………………..…,  

                                                                    Imię, nazwisko uczestnika konkursu

zam.  w  miejscowości………………………………………………………………………………..,  niżej  podpisany

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w „Ekokonkursie”.

Jednocześnie:

o wyrażam zgodę,

o  nie wyrażam zgody,

na  nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  i celów 

promocyjnych konkursu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, 

oficjalnym profilu na Facebooku Gminy Wieliczka oraz na stronie internetowej 

www.wieliczka.eu

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

1) podanie danych jest dobrowolne,

2) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

3) potwierdzam zapoznanie  się  z  Regulaminem  „Ekokonkursu świątecznego” organizowanego

przez  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Wieliczce  (w  szczególności  z  terminami  konkursu)  oraz

akceptuję ich zapisy.

…………………………………..                       ………………………………………..

               (data)                                       podpis składającego oświadczenie *
 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie  rodzic/ opiekun prawny uczestnika



Załącznik nr 3

do Regulaminu „Ekokonkursu”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

                                                                               
Administrator:  Urząd Miasta i Gminy Wieliczka , 32-020 Wieliczka  ul. Powstania Warszawskiego 1.

                                   …………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe   (jeżeli dotyczy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane
z  innych  źródeł)  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.
w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020
Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wieliczka.eu    nr tel. 500-610-605.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozstrzygnięcia „Ekokonkursu” oraz
działań promocyjnych realizowanych przez organizatora na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody

a) Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i  zakresu działania archiwów
zakładowych.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7)  Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

………………………………………..

                        data i podpis
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