
KONKURS PLASTYCZNY pt.: 

   „Namaluję, narysuję …, segregację wypromuję” 

zorganizowany w ramach  

„XII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach przy współudziale 
Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I - III  szkół podstawowych z terenu gminy Pobiedziska,

- uczniowie klas IV - V szkół podstawowych z terenu gminy Pobiedziska

2. CELE KONKURSU:

 podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

 popularyzowanie wśród uczniów treści związanych segregacją odpadów komunalnych,

 kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 w konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I – V szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie gminy Pobiedziska,

 każdy z uczestników może przygotować tylko jedną pracę konkursową,

 pracę należy dostarczyć w terminie do 17 września 2021r. do UMiG w Pobiedziskach 
(Biuro Obsługi Interesanta – stanowisko nr 4)

4. TECHNIKA PRAC:

 rysunek wykonany w ciekawej (dowolnej) technice plastycznej,

 format prac plastycznych: A3,

 nie przyjmujemy prac zbiorowych



5. KRYTERIA OCENY:

Komisja konkursowa oceniać będzie:

 zgodność pracy z tematem konkursu,

 stopień trudności dobranej techniki plastycznej,

 samodzielność wykonania,

 walory artystyczne,

 jakość wykonania,

 oryginalność

6. KAŻDA ZŁOŻONA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ:

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa,

 nazwa szkoły, adres

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 ogłoszenie wyników odbędzie się we wrześniu 2021r. podczas finału „XII

Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021”,

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac z podaniem imienia i nazwiska

autora,

 wykonane prace zostaną zatrzymane przez Organizatora,

 Komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii

wiekowej,

 sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu,

 nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego

ostateczna interpretacja należy do komisji i organizatora konkursu,

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu,

 udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody

na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz

w celach marketingowych organizatora,

 wraz z pracą należy złożyć oświadczenie o następującej treści: Ja (imię i nazwisko)

zamieszkały w (pełny adres)  oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami

Regulaminu Konkursu i w pełni je akceptuję.

Powyższe oświadczenie powinno być podpisane przez rodziców lub opiekunów

prawnych.



Od 25 maja 2018 r.  we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej 

przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane przez 

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, który

jest organem wykonawczym Gminy Pobiedziska i który wykonuje zadania publiczne przy pomocy

Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach  z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4., adres e-mail:

umig@pobiedziska.pl.

2. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, może

przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu Administratora Danych

Osobowych pod adresem e-mail: odo@pobiedziska.pl , tel. 61 8152 909.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  w

uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny

do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w

przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w

Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w

Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje

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