
 

„Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 w Olsztynie” 

  

REGULAMIN 

 KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

„Bartoszyce – moje zielone miasto” 

 

§ 1 

Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu ekologicznego „Bartoszyce – moje zielone miasto” jest Zakład 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.  

2. Adres Organizatora: 

ul. Zbożowa 8, 11 - 200 Bartoszyce  

tel. (89) 761 06 50  

zgo@zgobartoszyce.pl 
https://www.facebook.com/ZakladGospodarkiOdpadamiBartoszyce/ 

 

§ 2 

Cel  

1. Celem Konkursu jest:  

a. Promowanie postaw proekologicznych, kształtowanie świadomości ekologicznej  

i rozbudzenie chęci działania na rzecz środowiska.  

b. Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do tematu ochrony 

środowiska.  

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest organizowany dla dzieci z 6 bartoszyckich przedszkoli (dzieci 5-7 letnie)  

i 5 szkół podstawowych (oddziały przedszkolne i klasy I-III dzieci 6-10 letnie).  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy, wykonanej samodzielnie, 

indywidualnie, nie prezentowanej w innych konkursach.  

4. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria: 

a) wykonanie samodzielnie, dowolną techniką pracy plastycznej, przedstawiającej w jaki 

sposób dzieci na co dzień przyczyniają się do tego, aby miasto Bartoszyce było czyste, 

zielone i zdrowe.  

5.  Zdjęcie wykonanej pracy przesyłamy wraz z załącznikami na adres Messengera fecebookowej    

    strony ZGO https://www.facebook.com/ZakladGospodarkiOdpadamiBartoszyce/  
   lub adres mailowy: zgo@zgobartoszyce.pl  
6.  Zdjęcie pracy musi być opisane według wzoru karty zgłoszeniowej – załącznik nr. 1 do    

    regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej    

    (zdjęcie). Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu.  

    Do każdej pracy konkursowej należy również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną,    

    która jest załącznikiem nr. 2 do regulaminu (zdjęcie).  
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7.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich 

na rzecz Organizatora oraz zaakceptowaniem regulaminu.   

8.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców  

i przyznania nagród za udział w konkursie.  

9.  Z chwilą wysłania zdjęcia pracy przechodzi ona na własność Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia na następujących polach 

eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania 

prac w Internecie.  

 

§ 4 

 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Zdjęcie wykonanej pracy przesyłamy wraz z załącznikami na adres Messengera fecebookowej 

strony ZGO lub adres mailowy: zgo@zgobartoszyce.pl do dnia 21.05.2021r. do godz.15.00 

 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

2. Decyzje Komisji są ostateczne. 

3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem konkursu, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność, 

 staranność, 

 samodzielność  

4. Komisja dokona wyboru 10 najlepszych prac konkursowych z przedszkoli i oddziałów   

   przedszkolnych (dzieci 5-7 letnie) oraz 10 najlepszych prac konkursowych ze szkół, klasy  

   I-III (dzieci 7-10 letnie). Łącznie 20 prac głównych. Wszystkie osoby biorące udział w    

   konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe o tematyce ekologicznej/edukacyjnej.   

5. Zdjęcia prac oraz lista nagrodzonych autorów zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

zgo@zgobartoszyce.pl i na stronie facebookowej ZGO Sp. z o.o. nie później niż do dnia 

31.05.2021r.  

6. Nagrody zostaną przekazane do szkół i wręczone do 11 czerwca 2021r.    

7. Wzięcie udziału w konkursie gwarantuje otrzymanie przez placówkę, do której uczęszcza 

dziecko, zestawu ekologiczno – edukacyjnego, do wykorzystania przez nauczycieli podczas 

prowadzonych na co dzień zajęć przedszkolnych i szkolnych.   

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 
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konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego 

regulaminu. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 

zgo@zgobartoszyce.pl, na stronie facebookowej ZGO Sp. z o.o. a także w przedszkolach                  

i szkołach.   

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie 

internetowej/fecebookowej.  

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 KONKURS EKOLOGICZNY  

„Bartoszyce- moje zielone miasto” 
 

 Dane autora pracy: 

 

Imię …................................ Nazwisko …...............................................................Wiek …............... 

Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły ….................................................................... 

Opiekun grupy przedszkolnej/ oddziału przedszkolnego/klasy ….................................................... 

 

 

 

 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 
 

 KONKURS EKOLOGICZNY 

„Bartoszyce – moje zielone miasto” 
 

 

Proszę uzupełnić i wstawić znak „X” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) w konkursie ekologicznym „Bartoszyce – moje zielone miasto” 
organizowanym przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.  

  Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia 
udziału w konkursie „Bartoszyce – moje zielone miasto”. Jestem świadoma/y, że zgoda jest 
dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością 
przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i nagradzania przez 
organizatora.  

  Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego 
podczas wręczania nagród za udział w konkursie (w formie zdjęcia) na stronie internetowej  
i stronie fecebooka do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do 
czasu jej wycofania. 

  Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem jego imienia  
 i nazwiska, wieku oraz nazwy przedszkola/ oddziału przedszkolnego/szkoły.  

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Danych jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.  
2. Kontakt z Administratorem Danych za pośrednictwem adresu mailowego: 

zgo@zgobartoszyce.pl 
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Bartoszyce – moje zielone 

miasto” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie 
wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna 
prawnego, do celów promocyjnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie 
wykorzystanie wizerunku.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać                  
w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia przez Pani/Pana 
dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pani/Pana 
dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością 
wykorzystania wizerunku Pani/Pana dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.  
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6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym 
placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania 
wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można 
dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora Danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 
rodzica 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. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

 

 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

 


