Załącznik nr 1
do zarządzenia ………………………………

REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO Z DZIEDZINY ŚRODOWISKA
„Moje rady na odpady – bajka dla dzieci”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Celem konkursu naukowego z dziedziny środowiska jest: wykazanie się zdobytą
wiedzą z zakresu właściwego postępowania z odpadami, rozwijanie wrażliwości
ekologicznej, promowanie zachowań proekologicznych, wzbudzenie poczucia
odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także nauka wnioskowania i
przewidywania skutków działalności człowieka.
1.2. Organizatorem Konkursu pn. „Moje rady na odpady – bajka dla dzieci”, zwanego w
dalszej części Regulaminu Konkursem, jest Gmina Miejska Żory.
1.3. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Żory odpowiedzialną za przeprowadzanie
Konkursu jest Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory.
1.4. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony na stronie www.zory.pl.
1.5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie
internetowej www.zory.pl.
1.6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.)

2.

ZASADY KONKURSU
2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie
Miasta Żory, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt 2.2 niniejszego Regulaminu.
2.2. W Konkursie nie jest dozwolone uczestnictwo dzieci pracowników Urzędu Miasta
oraz członków Jury.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie w wersji
elektronicznej na nośniku cd/dvd, pendrive, karta pamięci itp. oraz w wersji
papierowej na adres organizatora jednego, niepublikowanego wcześniej i
nienagradzanego utworu literackiego w określonym w Regulaminie terminie i formie.
2.4. Temat pracy konkursowej brzmi: „Moje rady na odpady – bajka dla dzieci”.
2.5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej,
- klasy 4-8 szkoły podstawowej.
2.6. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest poezja i proza pisana w języku polskim.
2.7. Praca nadesłana na Konkurs:
- powinna stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w Konkursie,
- nie powinna zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarnych czy
dyskryminujących na jakimkolwiek tle,
- nie powinna zawierać treści niezgodnych z prawem,
- nie powinna nawoływać do nienawiści lub przemocy,
- nie powinna naruszać dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności
godności, czci , dobrego imienia, wizerunku,
- nie powinna naruszać autorskich praw osobistych i majątkowych oraz innych dóbr
osób i podmiotów trzecich.
2.8. Praca Konkursowa powinna zostać napisana na komputerze i obejmować od 1 pełnej
strony do 6 stron formatu A4, zastosowanie czcionki Calibri lub Times New Roman
w rozmiarze 12 pkt oraz interlinia 1,5, marginesy normalne.

3.

PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Prace należy składać w terminie do 30.06.2021 r.
3.2. Pracę w trzech egzemplarzach, należy nadesłać na adres Urzędu Miasta Żory, Rynek
9, 44-240 Żory w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Moje rady na odpady-bajka dla
dzieci” oraz opisaną godłem oraz tytułem bajki. Pracę należy przesłać w wersji
elektronicznej na nośniku cd/dvd, pendrive, karta pamięci itp. oraz w wersji
papierowej. Praca musi być opatrzona godłem tzn. pseudonimem autorskim oraz
tytułem bajki. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w
Konkursie, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter
lub cyfr.
3.3. Do nadesłanego opowiadania należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym
godłem oraz tytułem bajki. W kopercie powinien znajdować się formularz
zgłoszeniowy stanowiony załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zawierający:
- imię nazwisko autora bajki,
- tytuł bajki,
- wiek,
- klasę oraz szkołę,
- oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu o akceptacji
regulaminu,
- zgodę rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu na udział w Konkursie,
- oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika Konkursu , że uczestnik
Konkursu jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu,
- zgodę rodzica/opiekuna prawego Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych
osobowych,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na nie odpłatne
wykorzystanie i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika konkursu.

3.4. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jest do
pobrania na stronie internetowej www.zory.pl oraz w Urzędzie Miasta Żory w Zespole
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
3.5. Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
3.6. Praca dostarczona Organizatorowi po określonym w Regulaminie terminie, nie
weźmie udziału w Konkursie. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żory.
3.7. Koszty dostarczania pracy pokrywają uczestnicy Konkursu.
3.8. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury powołane przez Organizatora w
terminie do 13.08.2021 r.
3.9. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie Organizatora www.zory.pl ,
dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
3.10. Wręczenie nagród nastąpi w ustalonym przez Organizatora miejscu i terminie.
3.11. Warunkiem przekazania Nagrody jest odbiór osobisty przez Zwycięzcę oraz
podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego Laureata Konkursu protokołu zdawczoodbiorczego.
3.12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3.13. Prace nie będą zwracane ich autorom.
4.

Skład jury Konkursu:
Waldemar Socha – Przewodniczący,
Joanna Leśniak – Członek,
Adrian Lubszczyk – Członek,
Jadwiga Tabor – Członek,
Aleksandra Lesińska – Członek.

5.

NAGRODY
5.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody rzeczowe za miejsca od I do III
oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymują następujące nagrody:
- dla klas 1-3 szkoły podstawowej (ufundowane przez Organizatora):
I miejsce: Hulajnoga tradycyjna,
II miejsce: opaska SmartBand,
III miejsce: przenośny bezprzewodowy głośnik JBL.
- dla klas 4-8 szkoły podstawowej (ufundowane przez firmę PreZero Recycling
Południe Sp. z o.o.):
I miejsce: Tablet.
II miejsce: SmartWatch.
III miejsce: przenośny bezprzewodowy głośnik JBL.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tylko części nagród bądź nie przyznania
nagród w przypadku nie wyłonienia zwycięzców.
5.3. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych nagrody rzeczowe w Konkursie są wolne od podatku
dochodowego.

6.

WYKORZYSTANIE ZGŁOSZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych i ich autorów na
cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją.
6.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Gminie Miejskiej Żory nieodpłatnej
wyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich
praw osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
- prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do
zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie
utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze,
- prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
6.3. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora własność egzemplarza
zgłoszonej do Konkursu pracy.
6.4. Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonywanie przez Organizatora
Konkursu opracowań zgłoszonej pracy. Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatnie
zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora Konkursu z opracowania na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 6.2. niniejszego Regulaminu.
6.5. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż
nie naruszają one praw osób trzecich.

6.6. W celu wykonania obowiązku określonego w 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 (ogóle
rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO informuje,
że:
- Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu „Moje
Rady na odpady – bajka dla dzieci” takich jak : imię, nazwisko, , nr telefonu, adres
e-mail, a od Laureatów dodatkowo w postaci wizerunku jest w Urzędzie Miasta Żory
Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200,
email: umzory@um.zory.pl ,
- W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się przez: email iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133,
- Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu ich przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów prawnych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust.
1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
- dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu, w
tym z wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz upowszechnieniem informacji na
temat Konkursu, jego Laureatach w mediach w związku z działalnością edukacyjnoinformacyjną, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej
przepisami rozporządzenia RODO.
- Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest:
- umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału,
- umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
- opublikowanie informacji o Laureatach,
- archiwizacja dokumentów.
Przekazanie danych osobowych przez Uczestników oraz przez przedstawicieli
ustawowych/opiekunów prawnych Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do
uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.

- Zgoda wyrażona przez przedstawicieli ustawowych /opiekunów prawnych osób
biorących udział w Konkursie może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez
przesłanie stosownej informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano n podstawie
zgody przed jej wycofaniem,
- Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
146 z późn. zm.) tj. 5 lat
- Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są: firmy informatyczne
świadczące usługi informatyczne, urzędy i podmioty działające na podstawie
upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, członkowie Jury
Konkursu, a w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku Laureata uczestnicy i
publiczność będąca przy rozdawaniu nagród oraz osoby śledzące działalność
kulturalną Organizatora.
- przedstawicielom ustawowych/opiekunom prawnym uczestników konkursu
przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych,
b) sprostowania danych,
c) usuwanie danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie.
- przedstawicielom ustawowym/opiekunom prawnym Uczestników Konkursu,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
- Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
- Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw
trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia Laureatów o

przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną
działalnością ekologiczną.
7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
7.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane
osobiście przez zgłaszającego.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

