Regulamin konkursu plastycznego „Rodzice i dzieci segregują śmieci" dla uczniów
Szkół Podstawowych z terenu gminy Radziłów
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna Klub Aktywni
2. Konkurs rozpoczyna się 07-11-2018r. i kończy 30-11-2018 r.
3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Eko Aktywni” w ramach Podlaskiego Inkubatora
Aktywności Społecznej – projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
w ramach Priorytetu 1 – Inicjatywy Lokalne Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego mieszkańców gminy Radziłów do
segregowania odpadów komunalnych.
5. Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej
gospodarki odpadami.
§2
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z gminy Radziłów.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do wykonanej pracy wypełnionej karty
zgłoszenia i oświadczenia stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu.
4. Prace dostarczone bez wypełnionego załącznika, o którym mowa wyżej nie będą oceniane.
5. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może dostarczyć pojedynczą pracę plastyczną.
6. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie
były nagradzane.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac biorących udział w konkursie
do celów własnych, w szczególności do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora, a także do
wykorzystania prac w całości lub w części jako plakaty i ulotki wydawane przez Urząd Gminy w
Radziłowie.
§3
Zasady konkursu
1. Prace konkursowe muszą być wykonane w postaci plakatu zachęcającego mieszkańców gminy
Radziłów do segregowania odpadów komunalnych.
2. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną.
3. Na rewersie każda praca musi być podpisana długopisem w następujący sposób: imię i nazwisko
autora pracy oraz nazwa szkoły.
§4
Miejsce i termin dostarczenia prac
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy
Radziłów.
2. Prace należy dostarczyć do dnia 31.11.2018r.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury.
2. Kryteria oceny prac konkursowych:
a) zgodność przedstawionych w pracy elementów z przedmiotem i celem konkursu,
b) kreatywność i innowacyjność pracy,
c) staranność wykonania pracy.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10.12.2018r. na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radziłowie.
4. Za pierwsze trzy miejsca oraz trzy wyróżnienia przewidziane są nagrody rzeczowe.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem Dyrekcji
Szkół oraz stosowna informacja zostanie zamieszczona na stornie internetowej Urzędu Gminy w
Radziłowie.

§6
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie następujących
danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i wizerunek.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć razem z pracą
konkursową
§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mają zapewniony wgląd do Regulaminu konkursu przez
cały okres jego trwania. Regulamin dostarczony będzie do Dyrekcji Szkół Podstawowych z terenu
gminy Radziłów i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radziłowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie trwania konkursu, bez
powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania, bez
powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.

Zał. nr 1 do Regulamin

Karta zgłoszenia do konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ..................................................................................
Adres zamieszkania: .............................................................................................................
Nazwa Szkoły: ......................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu : ..........................................................
Tel kontaktowy .........................................................
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia, szkoła)

W celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Rodzice i dzieci segregują śmieci” organizowanym
przez grupę nieformalną Klub Aktywni.
2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do swoich danych i prawie ich
poprawienia.
...................................................

..........................................................

(data)

(czytelny podpis opiekuna)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym danym
RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest grupa nieformalna Klub Aktywni z siedzibą Plac 500-lecia 14,
19-213 Radziłów, e-mail aktywni@radzilow.pl.
2. Celem zbierania danych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu pt. „Rodzice i dzieci segregują
śmieci.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu Eko Aktywni.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału ucznia w konkursie.

