
      Wieliczka dn. 04.11.2020 r.

 REGULAMIN

 Konkursu pn.  „Rodzinny EKO - KONKURS” 

Konkurs dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka 

 

§ 1 Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1) „Konkurs” –  „Rodzinny EKO – KONKURS”  prowadzony na zasadach określonych niniejszym
regulaminem. 

2) „Organizator” – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
3) „Uczestnicy” – rodziny  zamieszkujące na terenie Miasta i  Gminy Wieliczka  (dziecko/dzieci

wraz z rodzicem/rodzicami lub opiekunem/opiekunami prawnymi) 
4) „Laureaci” – Uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego. 

5) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.  

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących Miasto i Gminę Wieliczka.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu
www.wieliczka.eu 

4. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 04.11.2020 r. do 20.11.2020 r. przez Urząd Miasta
i Gminy w Wieliczce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Organizator  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  treść  i  formułę  Konkursu  w  zakresie  jego
przeprowadzenia.

6. Wyrażając  zgodę  na  udział  dzieci  w  Konkursie,  w  sposób  przewidziany  Regulaminem,
przedstawiciele ustawowi niepełnoletnich uczestników (w tym rodzice i opiekunowie prawni)
wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. 

7. Celem  konkursu  jest  pogłębianie  wiedzy  na  tematy  ekologiczne,  zapoznanie
uczniów/mieszkańców  z  problematyką  zanieczyszczenia   powietrza   i   zachęcenie   do
podejmowanie   działań  na  rzecz  jego  ochrony, rozbudzanie kreatywności w zakresie prac
plastycznych, multimedialnych a także rozbudzanie fantazji i wyobraźni.

8. Konkurs  nie  jest  grą  losową  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach
hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 z późn. zm.).

§ 3 Zasady zgłoszenia udziału w Konkursie 

1. Konkurs  odbędzie  się  w  pod  warunkiem  zgłoszenia  minimum  5  prac  konkursowych.
W przeciwnym razie konkurs zostanie odwołany. 

http://www.wieliczka.eu/


2. Zasady przyjmowania zgłoszeń:  

a. Uczestnicy  konkursu  przesyłają  prace  konkursowe  na  adres:
powietrze@wieliczka.eu lub przekazują do Urzędu Miasta i  Gminy w Wieliczce,
ul.  Limanowskiego  32,  32-020  Wieliczka,  parter(wykonane  według  poniższych
wytycznych) od 4.11.2020 r. do 20.11.2020 r. do godz. 16:00.
Tematyka  pracy  konkursowej  musi  nawiązywać  do  hasła  konkursu: 
„Moja rodzina dba o czyste powietrze!”

b. Przedmiotem prac konkursowych jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej lub
multimedialnej tj. animacja, filmik, nagranie dialogu lub wywiadu.  

c. Praca  konkursowa  powinna  być  przekazana  wraz  z  wypełnionym  formularzem
zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu).

d. W  przypadku  nieprzekazania  przez  Uczestników  wypełnionego  formularza
zgłoszeniowego,  o którym mowa powyżej, praca zostanie odrzucona.  

e. Każda rodzina biorąca udział w konkursie może przesłać tylko jedną pracę.

§ 4 Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Zgłoszone  przez  Uczestników  prace  spełniające  wymogi  niniejszego  konkursu  zostaną
ocenione  i nagrodzone przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

2. O  wynikach  konkursu  i  terminie  wręczenia  nagród,  Organizator  poinformuje  laureatów
telefonicznie lub pisemnie (za pomocą poczty elektronicznej). 

4. W konkursie nagrodzone zostanie 1 pierwsze miejsca, według ilości punktów przyznanych
przez komisję konkursową.

5. Ogłoszenie  wyników  konkursu  zostanie  ogłoszone  na  stronie  www.wieliczka.eu 
7 .12.2020 r.
 

§ 5  Nagrody 

1. Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator. 

2. Nagrody  będą  rozdane  według  największej  ilości  punktów  przyznanych  przez  komisję
konkursową.

3. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów I, II i III miejsca.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. 

5. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  Konkursu  w  zakresie
wskazanym w Regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą 
z  dnia 24 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r.). 

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu  obowiązujących przepisów o ochronie
danych  osobowych  jest  Organizator,  który  oświadcza,  iż  wszystkie  dane  osobowe

http://www.wieliczka.eu/
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Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z tymi przepisami, szczególnie zaś z ustawą  z
dnia
24  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1000)  oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r.). 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres organizatora.  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest  dobrowolne, jednakże stanowi warunek
niezbędny do przyznania nagrody. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie jest 
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu znajduje się na stronie www.wieliczka.eu .   
     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12-263-42-45.
3. Wszystkie  nadesłane  prace  przechodzą  na  własność Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce
wraz  z  prawem  do  korzystania  i  rozporządzania  w  sposób nieograniczony  terytorialnie  i
czasowo  na  następujących  polach  eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i
podmiotom trzecim w tym:  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  (w tym wprowadzanie  do pamięci
komputera lub innego urządzenia),  wytwarzanie  egzemplarzy,  jakąkolwiek  techniką,  w  tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego
lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich
nośnikach,  w  tym  nośnikach  audio,  audio-video,  video,  lub  podobnych, światłoczułych,
magnetycznych,  optycznych,  dyskach,  kościach  pamięci,  nośnikach  komputerowych  i  innych
nośnikach zapisów i pamięci -publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne  lub  multimedialne,  bazy  danych,
serwery  lub  inne  urządzenia i  systemy,  w  tym  także  osób  trzecich,  w obiegu  otwartym  lub
zamkniętym,w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
też   w   serwisach   multimedialnych,   internetowych,   telefonicznych lub telekomunikacyjnych.
4.Do publicznej wiadomości zostaną podane dane osobowe autorów nagrodzonych prac.

http://www.wieliczka.eu/
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