
 

 

Regulamin Konkursu Ekologicznego 2021 

,,Ekologiczna FOTOŚCIANKA’’ 

 

§ 1.  

Organizatorzy 

1. Organizatorami Konkursu są: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie z siedzibą 

ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa oraz Świetlica Wiejska w Jodłówce zwanych dalej 

Organizatorami. 

2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

http://kultura.rzezawa.pl  

§ 2. 

Cele konkursu 

 

1. kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci, 

2. zwiększenie świadomości młodych osób wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego, 

3. aktywizacja  działań na rzecz ochrony przyrody, 

4. pobudzenie kreatywności i rozwijanie umiejętności plastycznych, 

5. umiejętność ponownego wykorzystywania odpadów i ich segregacji, 

6. rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych  u dzieci.  

 
§ 3. 

Warunki ogólne 
 

 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzezawa. 

2. Pracę konkursową można zgłosić w kategorii:  
• indywidualnej uczniowie klasy od IV do VIII Szkoły Podstawowej 

• zbiorowej 
3. Praca powinna być opatrzona Metryczką ( załącznik nr 1 do Regulaminu)zawierającą dane: imię i 

nazwisko/nazwa placówki, numer kontaktowy.  

4. Prace należy dostarczyć do Świetlicy Wiejskiej w Jodłówce w terminie od 19 – 22.04.2021 r. w 

godzinach od 16.00 – 20.00 wraz z kartą zgłoszenia i klauzulą informacyjną( załącznik nr 2 i 3 do 

regulaminu).  

5. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie. 

6. Osoba biorąca udział w konkursie akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. 

7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów. 

8. Konkurs jest jednoetapowy 
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§ 4. 

Informacje dotyczące Pracy Konkursowej 

1. Każdy uczestnik lub grupa może być autorem jednej Ekologicznej FOTOŚCIANKI. 

2.  Ekologiczna FOTOŚCIANKA: 

• może być wykonana w dowolnym rozmiarze, 

• musi przedstawiać postacie z bajek dla dzieci. 

3. Technika wykonania dowolna -  płaska, przestrzenna – obowiązkowo z surowców wtórnych  

(np. z papieru, plastiku i opakowań, puszek po napojach, torebek, sznurówek itp.) 

4. Praca musi być trwała, funkcjonalna i bezpieczna dla użytkownika. 

5. Ekologiczna FOTOŚCIANKA musi być wykonana z materiałów recyklingowych. 

6. Oceniane będą: zgodność z tematyką konkursu (zastosowanie surowców wtórnych, pomysłowość, 

estetyka wykonania) 

 
 
OCENA I NAGRODY: 
 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Ocena prac zostanie dokonana przez jury. 

3. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatorów i oceni prace. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

5. Wyniki konkursu zostają podane w dniu wręczenia nagród. 

6. Jury określa nagrody. 

7. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.  

8. Autorzy prac, którym przyznano miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

9. Prace nie spełniające warunków określanych w regulaminie nie będą klasyfikowane. 

 

§ 5.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wyłonienia 

zwycięzców bez podania przyczyn. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane 

osobowe oraz do ich poprawiania. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne 

przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Konkursu Ekologicznego 2021 

 

METRYCZKA DO PRACY 

KONKURS Ekologiczna FOTOŚCIANKA 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

1) Imię i nazwisko/nazwa placówki  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Nr telefonu opiekuna 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

Konkursu Ekologicznego 2021 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS EKOLOGICZNY 2021 

(dołączyć w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

Uczestnik  

1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kontakt telefoniczny opiekuna dziecka: …………………………………………………………………………………. 

 

 
                      ……………………………………………………………………………… 
   

                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Ekologiczna FOTOŚCIANKA i akceptuję 
jego warunki. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego   w Konkursie Ekologiczna FOTOŚCIANKA 
organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie kwiecień 2021 r. 
 
 

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

                                                                                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS EKOLOGICZNY 2021 

(dołączyć w przypadku osoby pełnoletniej) 

 

Uczestnik/opiekun  

5. Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna:……………………………………………………………………………………. 

6. Wiek uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Kontakt telefoniczny uczestnika/opiekuna: ………………………………………………………………………….. 

 

 
                                     ……………………………………………………………………………… 
   

                                                     (czytelny podpis uczestnika/opiekuna grupy) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Ekologiczna FOTOŚCIANKA i akceptuję 
jego warunki. 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Ekologiczna FOTOŚCIANKA organizowanym przez Gminne 
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie kwiecień 2021 r. 
 
 

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

                                                                                                                           Podpis uczestnik/opiekuna grupy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu  

Konkursu Ekologicznego 2021 

                                          Klauzula informacyjna                (dzieci do  18 lat) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa 

i Sportu w Rzezawie telefon 14 6859881, e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl reprezentowana przez 

Dyrektora – Renatę Prokop 

2) Został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan prawo 

kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl  

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu: 

• Udziału Pani/Pana dziecka w Konkursie Ekologicznym 2021 - wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody* 

• Publikowania informacji o wynikach konkursu – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. 

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www Gminnego Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, na stronie Gminy Rzezawa, Gazety Gminnej RZEZAWA.PL, 

Portalach Internetowych: Bochnianim.pl, MojaBochnia.pl, CzasBocheński.pl, kbc24.pl aby 

promować relacje z konkursu - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Publikowanie wizerunku, imienia i nazwiska na oficjalnym profilu Gminnego Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie oraz Gminy Rzezawa na portalu Facebook, które będzie się 

wiązało z przekazaniem danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA. Wówczas odbiorcą 

danych osobowych będzie FACEBOOK INC. – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnych stron internetowych oraz portali 

społecznościowych. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 

zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka 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. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią dziecka danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania 

będzie brak możliwości: zapisania się do udziału w konkursie, umieszczenia danych dziecka na stronie 

www oraz portalu Facebook. 

Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

     Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

*niepotrzebne skreślić    ………………………………………………….. 

mailto:biurogckczis@rzezawa.pl
mailto:skarbnik.audyt@onet.pl


 

 

 

                                          Klauzula informacyjna                (dorośli) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa 

i Sportu w Rzezawie telefon 14 6859881, e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl reprezentowana przez 

Dyrektora – Renatę Prokop 

2) Został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan prawo 

kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl  

3) Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu: 

• Udziału Pani/Pana w Konkursie Ekologicznym 2021 - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Publikowania informacji o wynikach konkursu – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. 

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www Gminnego Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, na stronie Gminy Rzezawa, Gazety Gminnej RZEZAWA.PL, 

Portalach Internetowych: Bochnianim.pl, MojaBochnia.pl, CzasBocheński.pl, kbc24.pl aby 

promować relacje z konkursu - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Publikowanie wizerunku, imienia i nazwiska na oficjalnym profilu Gminnego Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie oraz Gminy Rzezawa na portalu Facebook, które będzie się 

wiązało z przekazaniem danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA. Wówczas odbiorcą 

danych osobowych będzie FACEBOOK INC. – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnych stron internetowych oraz portali 

społecznościowych. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 

zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka 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. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią dziecka danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania 

będzie brak możliwości: zapisania się do udziału w konkursie, umieszczenia danych dziecka na stronie 

www oraz portalu Facebook. 

Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

     Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

*niepotrzebne skreślić    ………………………………………………….. 

mailto:biurogckczis@rzezawa.pl
mailto:skarbnik.audyt@onet.pl

