
Regulamin konkursu ekologicznego dla przedszkolaków z terenu miasta Gostynina -
„Gostynin promotorem zdrowego powietrza- edycja II”

§ 1

Organizatorem konkursu ekologicznego „Gostynin promotorem zdrowego powietrza- 
edycja II”, zwanego dalej Konkursem, jest Gmina Miasta Gostynina, zwana dalej 
Organizatorem.

§ 2

Celem Konkursu jest:
a) propagowanie postaw ekologicznych, 
b) promowanie akcji ekologicznych, 
c) rozpowszechnianie wiedzy na temat ograniczenia niskiej emisji, 
d) uświadomienie zagrożeń związanych z niska emisją, 
e) rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, 
f) rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne, 
g) rozwijanie  umiejętności  pracy  manualnej,  rozwój  umiejętności  plastycznych  oraz

kreatywności.

§ 3
Warunki i zasady udziału konkursu

1. Konkurs jest  adresowany dla dzieci z publicznych i  niepublicznych przedszkoli  z terenu
miasta  Gostynina.  Zadaniem  uczestników  Konkursu  będzie  wykonanie  plakatu
poświęconego ochronie powietrza. 

2. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje:
a) pracę konkursową wykonaną zgodnie z zasadami określonymi w § 4;
b) wypełnioną kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
c) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych

osobowych. Oświadczenie i klauzula RODO stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.

3. Prace konkursowe w formie papierowej wraz z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r. do godz. 14.00.

4. Miejscem składania prac konkursowych wraz z kartami zgłoszeniowymi jest Urząd Miasta
Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

5. Prace mogą być dostarczone osobiście, mogą również zostać przesłane pocztą. Organizator
jednak nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatorów pocztowych
oraz inne osoby doręczające przesyłki.

6. Prace  niespełniające  zasad  niniejszego  Regulaminu  nie  będą  brane  pod  uwagę  przez
komisję konkursową.



§ 4
Wymagania dotyczące prac konkursowych

1. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:
a) technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, wyklejanie etc.);
b) w formacie A3;
c) samodzielnie (praca autorska) - prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

2. Prace  należy  podpisać  na  odwrocie,  wpisując:  imię  i  nazwisko autora,  wiek  oraz  pełną
nazwę przedszkola. Prace niepodpisane nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

§ 5
Ocena pracy i nagrody

10. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
11. Za  główne  kryterium  oceny  przyjmuje  się  poziom  artystyczny,  pomysłowość,  wiedzę

tematyczną oraz inwencję twórczą autorów.
12. Werdykt komisji konkursowej będzie ostateczny i nie podlega odwołaniu.
13. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu z każdego przedszkola nagrody rzeczowe

za I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 3990,00 zł.
14. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców.

§ 6
Ogłoszenie konkursu

1. O  terminie  rozstrzygnięcia  Konkursu  i  przekazania  nagród  uczestnicy  zostaną
poinformowani telefonicznie. 

2. Lista  nagrodzonych  osób  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta
Gostynina pod adresem: www.gostynin.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.

§ 7

1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Autorskie prawa majątkowe do dostarczonych prac konkursowych z chwilą ich otrzymania

nabywa  nieodpłatnie  organizator  konkursu.  Prawa  obejmują  wykorzystanie  całości  lub
części  pracy,  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  na  następujących  polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), w szczególności:
a) utrwalenie,  kopiowanie,  wprowadzanie  do  pamięci  komputerów  i  serwerów  sieci

komputerowych,
b) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie),
c) prawo do korzystania z dzieł w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami,

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmianę
barw, wielkości i treści całości lub ich części,

d) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych,

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części.

http://www.gostynin.pl/


§ 8
Postanowienia końcowe

1. Konkurs jest  częścią  zadania pn.  „Gostynin promotorem czystego powietrza-  edycja II”.
Zadanie to realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

2. Organizator,  po  uprzednim  poinformowaniu  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta,
zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny.

3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do komisji konkursowej.

4. Organizatorzy  nie  roszczą  sobie  przeniesienia  praw  autorskich  do  nadesłanych  prac  –
pozostają one własnością intelektualną autorów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu działając w

granicach polskiego prawa.
7. Kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –

tel. 24 236 07 42.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

Konkurs ekologiczny dla przedszkolaków z terenu miasta Gostynina -
„Gostynin promotorem zdrowego powietrza- edycja II”

Dane autora pracy
 

1. Imię i nazwisko

2. Wiek 

3. Tel. kontaktowy do rodzica

4.  Nazwa  przedszkola  (grupa
przedszkola)

5.  Imię  i  Nazwisko  opiekuna
przedszkola, tel. kontaktowy

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu.
• Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych zawartych w klauzuli informacyjnej

o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu

przez Organizatora na potrzeby Konkursu ekologicznego „Gostynin promotorem czystego
powietrza- edycja II”, zgodnie  z  art. 23 ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

• Z  chwilą  doręczenia  niniejszego  zgłoszenia  wraz  z  załączoną  do  niego  pracą,  strony
zgodnie  oświadczają,  że  Autor  przenosi  nieodpłatnie  na  Organizatora  autorskie  prawa
majątkowe.  Prawa  obejmują  wykorzystanie  całości  lub  części  pracy,  bez  ograniczeń
czasowych i  terytorialnych na następujących polach eksploatacji  wskazanych w art.  50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z
2021 r.,  poz. 1062 ze zm.), w szczególności: utrwalenie, kopiowanie, wprowadzanie do
pamięci  komputerów  i  serwerów  sieci  komputerowych,  wystawianie  lub  publiczną
prezentację, prawo do korzystania z dzieł w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi
dziełami,  opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie,  modyfikację,
zmianę barw,  wielkości  i  treści  całości  lub  ich części,  wykorzystywanie  w materiałach
wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
publikację i rozpowszechnianie w całości lub części.

……………………………...……..
podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisana/y, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na
utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez fotorelację
na  portalu społecznościowym  oraz  stronie  internetowej  Organizatora  z  rozdania  nagród  w
Konkursie  zorganizowanym w  ramach  projektu  „Gostynin  promotorem  zdrowego  powietrza-
edycja  II”  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  z  siedzibą  w  Gostyninie,  ul.  Rynek  26,  w  celach
promocyjnych,  reklamowych  czy  edukacyjnych  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz  Województwa
Mazowieckiego.

Jednocześnie oświadczam, że ww.  zdjęcia zawierające mój wizerunek nie naruszają moich dóbr
osobistych. 

Niniejsza zgoda:
- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
-  dotyczy wszelkich  materiałów zdjęciowych z  moim udziałem,  wykonanych podczas  rozdania
nagród konkursowych w ramach projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza- edycja II”.

Wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,
kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku akceptacji  produktu końcowego,  lecz  nie  w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
dalej „RODO”, informuję, że:
-  administratorem Pana/Pani  danych  osobowych jest  Burmistrz  Miasta  Gostynina z  siedzibą  w
Gostyninie, ul. Rynek 26;
- w sprawach przetwarzania danych osobowych Pana/Pani należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony  Danych,  Panią  Malwiną Strońską-Jackowską,  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
iod.umg@gostynin.pl, lub  listownie  na  adres  korespondencyjny:  Urząd  Miasta  Gostynina,  ul.
Rynek 26, 09-500 Gostynin; 
-  Pana/Pani  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1 lit.  a  RODO w celu
przeprowadzenia konkursu organizowanego w ramach projektu „Gostynin promotorem zdrowego



powietrza” oraz zdania relacji zdjęciowej przez kanał społecznościowy i stronę internetową Urzędu
Miasta Gostynina z rozdania nagród w tym konkursie;
- Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy osoby pełnoletniej oraz
nazwa szkoły, przetwarzane będą przez cały okres realizacji projektu do  15 listopada 2021 r. w
celach  promocyjnych,  reklamowych  czy  edukacyjnych  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz
Województwa Mazowieckiego, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w
celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
-  odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie udzielonej zgody;
-  w  odniesieniu  do  Pana/Pani  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pana/Pani  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
- na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest  art.  6 ust.  1 lit.  a
RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie
wizerunku  jest  dobrowolne,  a  w  przypadku  odmowy  nie  będzie  możliwe  wzięcie  udziału  w
konkursie ekologicznym.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i 
na wykorzystywanie wizerunku.

……………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica w imieniu niepełnoletniego dziecka)



Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisana/y, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na
utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez fotorelację
na  portalu społecznościowym  oraz  stronie  internetowej  Organizatora  z  rozdania  nagród  w
Konkursie  zorganizowanym w  ramach  projektu  „Gostynin  promotorem  zdrowego  powietrza  -
edycja  II”  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  z  siedzibą  w  Gostyninie,  ul.  Rynek  26,  w  celach
promocyjnych,  reklamowych  czy  edukacyjnych  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz  Województwa
Mazowieckiego.

Jednocześnie oświadczam, że ww.  zdjęcia zawierające mój wizerunek nie naruszają moich dóbr
osobistych. 

Niniejsza zgoda:
- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
-  dotyczy wszelkich  materiałów zdjęciowych z  moim udziałem,  wykonanych podczas  rozdania
nagród konkursowych w ramach projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja II”.

Wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,
kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku akceptacji  produktu końcowego,  lecz  nie  w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
dalej „RODO”, informuję, że:
-  administratorem Pana/Pani  danych  osobowych jest  Burmistrz  Miasta  Gostynina z  siedzibą  w
Gostyninie, ul. Rynek 26;
- w sprawach przetwarzania danych osobowych Pana/Pani należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony  Danych,  Panią  Malwiną Strońską-Jackowską,  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
iod.umg@gostynin.pl, lub  listownie  na  adres  korespondencyjny:  Urząd  Miasta  Gostynina,  ul.
Rynek 26, 09-500 Gostynin; 
-  Pana/Pani  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1 lit.  a  RODO w celu
przeprowadzenia konkursu organizowanego w ramach projektu „Gostynin promotorem zdrowego



powietrza  –  edycja  II”  oraz  zdania  relacji  zdjęciowej przez  kanał  społecznościowy  i  stronę
internetową Urzędu Miasta Gostynina z rozdania nagród w tym konkursie;
- Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, przetwarzane będą przez cały
okres  realizacji  projektu  do  15  listopada 2021  r.  w  celach  promocyjnych,  reklamowych  czy
edukacyjnych  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz  Województwa Mazowieckiego,  a  po  zakończeniu
realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez
czas określony w odrębnych przepisach;
-  odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie udzielonej zgody;
-  w  odniesieniu  do  Pana/Pani  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pana/Pani  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
- na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest  art.  6 ust.  1 lit.  a
RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie
wizerunku  jest  dobrowolne,  a  w  przypadku  odmowy  nie  będzie  możliwe  wzięcie  udziału  w
konkursie ekologicznym.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i 
na wykorzystywanie wizerunku.

……………………………………………………………………………
(data i podpis opiekuna przedszkola)


