
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„NIE PAL ŚMIECI JAK LECI!” 

 

1. Organizator  

Konkurs organizowany przez Burmistrza Żnina 

2. Cele konkursu  

- zwiększanie i utrwalanie świadomości na temat wiedzy o degradacji środowiska 

naturalnego  

- zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania 

- kształtowanie podstaw proekologicznych 

- poszerzanie wiedzy na temat wpływu człowieka na jakość powietrza 

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów 

3. Warunki uczestnictwa 

 uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat 

„Nie pal śmieci jak leci!”, 

 konkurs jest skierowany dla dzieci w przedszkolach, uczniów szkół podstawowych 

klas I-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, 

 udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, 

 jury będzie oceniać prace w 3 kategoriach wiekowych:  

- 1 kategoria - przedszkole, szkoła podstawowa klasa I-III, 

- 2 kategoria - szkoła podstawowa klasa IV-VIII, 

- 3 kategoria – szkoły ponadpodstawowe 

 jeden autor może złożyć tylko jedną pracę plastyczną, 

 format prac plastycznych:  

- A4 lub A3, 

 technika wykonania pracy plastyczniej dowolna, dopuszcza się prace wykonane 

na papierze, prace nie mogą mieć formy przestrzennej, 

 nagrody będą przyznawane indywidualnie, 



 do prac należy dołączyć kartę uczestnika (załącznik nr 1),  

 pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając imię i nazwisko autora, klasę oraz 

nazwę szkoły. 

4. Kontakt 

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu odpowiedzi udzieli 

pracownik Urzędu Miejskiego w Żninie – Pani Lidia Wieczorek tel. (52) 30 31 

301 wew. 158, e-mail: l.wieczorek@gminaznin.pl  

5. Termin i miejsce złożenia/nadesłania prac 

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 29 marca 2019 roku, 

Na poniższy adres (z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Nie pal śmieci jak leci”): 

Urząd Miejski w Żninie, pok. 26 

ul. 700-lecia 39 

88-400 Żnin 

6. Rozstrzygnięcie konkursu 

Wyłonienie laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. Jury 

pod uwagę weźmie: zgodność pracy z tematem przewodnim konkursu „Nie pal 

śmieci jak leci”, oryginalność oraz jakość wykonania. Jury wybierze 

najciekawsze prace indywidualne w 3 kategoriach wiekowych.  

7. Ogłoszenie wyników konkursu 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 10 kwietnia 2019 

roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystego spotkania, 

które odbędzie się na auli w Urzędzie Miejskim w Żninie.  

8. Publikacja prac  

Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanych 

przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Z chwilą nadesłania 

prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny w wyrażaniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora. 
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IX. Uwagi dodatkowe  

- prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

- rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

- osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie 

uroczystego rozdania nagród 

- wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta uczestnika Konkursu Plastycznego  „Nie pal śmieci jak leci”  

(dotyczy osoby niepełnoletniej) 

1. Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………… 

2. Klasa/kategoria wiekowa:…………………………………………………………………….. 

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

4. Numer telefonu/e-mail rodzica lub opiekuna prawnego:………………………………......... 

5. Szkoła (adres):………………………………………………………………………………... 

6. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego przygotowującego uczestnika do 

konkursu……………………………………………………………………………………… 

 

Karta uczestnika Konkursu Plastycznego  „Nie pal śmieci jak leci” 

 (dotyczy osoby pełnoletniej) 

1. Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………… 

2. Klasa/kategoria wiekowa:…………………………………………………………………….. 

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

4. Numer telefonu/e-mail:…………………………………......................................................... 

5. Szkoła (adres):………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm) oraz na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Organizatora  Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie 

dla celów promocyjnych Organizatora. 

 
 

 

 

 

 

 

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

data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego  data, podpis Uczestnika Konkursu w przypadku  

w przypadku osoby niepełnoletniej osoby pełnoletniej 

 

  



   

Klauzula informacyjna - dotyczy danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie: 

 

Informujemy, że: 

 

Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania danych osobowych, jest Gmina 

Żnin z siedzibą przy ul. 700-lecia 39; 88-400 Żnin. 

1) Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: 

j.gerszewski@gminaznin.pl 

2) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy. 

3) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy , prowadzonej w ramach ustawowego 

umocowania. 

4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach 

przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7) Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, 

dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanie jej kategorii archiwalnej, zgodnie 

z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane 

osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu 

podmiotów administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody 

Archiwum Państwowego. 

8) Podanie danych osobowych w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa, jest obowiązkowe. 

9) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Danych Osobowych. 

10) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 
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