
                                                                                            
 

REGULAMIN  
KONKURSU PLASTYCZNEGO  

dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Klucze  
pn. „Ja też chronię środowisko”, realizowanego w ramach zadania 
pn.  „Gmina Klucze dba o dobry klimat” dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja 
Ekologiczna 

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Klucze z siedzibą  NIP: 637-19-98-059, (dalej 
zwany „Organizatorem”).  

2. Współorganizatorem konkursu jest: Gminny Zespół Oświaty w Kluczach z siedzibą 
przy ul. Partyzantów 1,  32-310 Klucze. 

3. Patronami medialnymi są: Gazeta Samorządowa „ECHO KLUCZ”. 
 

§ 2. CELE KONKURSU 
 

1. Głównym celem konkursu plastycznego „Ja też chronię środowisko”, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań 
proekologicznych związanych z ochroną środowiska (np. z: ochroną powietrza, 
ochroną zasobów wody i innych surowców, ograniczeniem wytwarzania odpadów – 
w tym wytwarzania i zużycia plastiku, przeciwdziałania zmianom klimatycznym) wśród 
najmłodszej części społeczeństwa.  

2. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu, który przedstawia sposób 
dbania o Naszą wspólną planetę. 
 

§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Klucze, 
(zwanych dalej „uczestnikami”).  

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:  
a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych,  
b) uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych.  

3. Konkurs jest jednoetapowy.  
 
WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KONKURSIE SĄ:  

a) samodzielne wykonanie przez uczestnika pracy plastycznej (zwanej dalej „pracą”), 
szczegółowo określonej w paragrafie 4. regulaminu,  

b) wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie.  
c) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
d) W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina członków Komisji 

Konkursowej.  
e) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  



                                                                                           

 
§ 4. PRACA KONKURSOWA 

 
1. W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną inspirowaną tematem konkursu. 

Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu, który przedstawia sposób 
dbania o Naszą wspólną planetę. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę 
w formacie: A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, 
malowanie, wklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.). Podczas wykonywania pracy nie należy 
korzystać z gotowych elementów. Prace powinny zawierać treści ekologiczne 
ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego. Wartość pracy 
podniosą hasła i slogany umieszczone na plakacie, wymyślone przez Uczestnika i 
oddające przesłanie/temat pracy. Celem konkursu jest wykonanie plakatu 
promującego ekologiczny styl życia, który dotyczy problemów związanych z ochroną 
środowiska. Przesłanie plakatu powinno wskazywać proekologiczne postawy i 
zachowania, które pomogą obywatelom stać się bardziej przyjaznym dla środowiska. 
Poprzez konkurs chcemy, aby dzieci i młodzież z większym zaangażowaniem poznały 
zagadnienia z troską o przyrodę. 

2. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

3. Bezpośrednio na pracy nie mogą znaleźć się informacje o autorze, np. imię i nazwisko, 
szkoła, wiek itp. Natomiast mogą się na niej znaleźć inne dane i znaki (np. napisy 
związane z treścią pracy, hasła stanowiące integralną część pracy itp.).  
 

 
§ 5. FORMA I TERMIN NADSYŁANIA PRAC 

 
1. Zgłoszenie do konkursu obejmuje łącznie:  

a. pracę  plastyczną, 
b. wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do regulaminu). 

 
Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej 
samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 
Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. 

2. Prace wraz z formularzem zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której 
uczęszcza Uczestnik. Termin składania zgłoszeń i prac upływa z dniem 
7 października 2022 r. (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO SEKRETARIATU SZKOŁY).  

3. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie.  

4. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Wszystkie prace konkursowe zostaną przekazane do siedziby Organizatora Konkursu 
i poddane ocenie. 

 
§ 6. KRYTERIA OCENY PRAC I ZASADY PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora 
konkursu spośród reprezentantów organizatora, współorganizatora itp.  

2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:  
a. związek pracy z tematem i celami konkursu,  
b. kompozycję pracy i estetykę wykonania,  
c. oryginalny pomysł i walory artystyczne.  



                                                                                           

3. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

 
§ 7. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa wybierze w każdej z kategorii po trzy najlepsze prace i przyzna 
ich autorom nagrody rzeczowe, w tym:  
a. w kategorii klas I-III:  

• 1 miejsce – nagroda o wartości ok. 200 zł  

• 2 miejsce – nagroda o wartości ok. 150 zł  

• 3 miejsce – nagroda o wartości ok. 100 zł  

b. w kategorii klas IV-VIII:  

• 1 miejsce – nagroda o wartości ok. 200 zł  

• 2 miejsce – nagroda o wartości ok. 150 zł  

• 3 miejsce – nagroda o wartości ok. 100 zł.  

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo, telefonicznie 
lub za pośrednictwem szkoły.  

3. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.  
 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK 

1. Rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że uczestnikowi przysługują pełne prawa do pracy, 
w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są 
ograniczone w żaden sposób, zaś rodzic/opiekun jest uprawniony do rozporządzania tymi 
prawami w zakresie wskazanym w regulaminie.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela, który poprzez 
zgłoszenie udziela organizatorowi i współorganizatorom konkursu zgody oraz licencji na 
bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych w konkursie prac we wszelkich 
materiałach i działaniach informacyjnych i promocyjnych Gminy Klucze, na warunkach 
określonych w regulaminie i oświadczeniach.  

3. W szczególności organizator i współorganizatorzy uzyskują nieograniczone prawo do:  
a. utrwalania obrazu pracy poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi 

technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi,  
b. wprowadzania obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci 

komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych 
lub teleinformatycznych, w tym w Internecie,  

c. powielania obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w nieograniczonej 
liczbie egzemplarzy,  

d. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie 
w prasie i telewizji obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,  

e. wykorzystywanie obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w celach 
informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego 
obrazu w kalendarzach zaopatrzonych w logo organizatora i współorganizatorów.  

4. Rodzic/opiekun uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku 
do organizatora i współorganizatorów autorskich praw osobistych odnoszących się 
do pracy, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez 
organizatora i współorganizatorów, którzy będą mogli wykorzystywać pracę w całości, jak 
również w części w postaci dowolnych elementów.  



                                                                                           

5. Rodzic/opiekun uczestnika może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez organizatora 
i współorganizatorów wizerunku uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym 
jego rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz w publikacjach organizatora 
i współorganizatorów. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w karcie zgłoszenia.  

 
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator oraz współorganizator zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac 
do popularyzacji tematyki ochrony środowiska oraz na potrzeby realizacji zadania „Gmina 
Klucze dba o dobry klimat”, dofinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.  

2. Organizatorowi w porozumieniu ze współorganizatorem przysługuje prawo do zmiany 
regulaminu, a także do przedłużenia, przerwania lub zawieszenia konkursu.  

3. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organizator opublikuje informację ze stosownym 
wyprzedzeniem na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl.  

4. Informacje o konkursie, w tym regulamin z klauzulą informacyjną oraz kartą zgłoszenia 
znajdują się na stronie internetowej organizatora www.gmina-klucze.pl. Na stronie tej 
zostaną zamieszczone wyniki konkursu (lista laureatów).  

5. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy Klucze, w Referacie 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji: ul. Partyzantów 1, 32 -310 Klucze – piętro 1, pok. nr 
114, tel. (32) 642 85 08  wew. 55, e-mail: m.moron@gmina-klucze.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 

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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt 

Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 326428508, e-mail: 

iod@gmina-klucze.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Ja też dbam 

o środowisko”, realizowanym w ramach zadania pn. „Gmina Klucze dba o dobry klimat”, 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna: 

− w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w  konkursu i zadania Gminy Klucze:  

− w celu promocji wydarzeń organizowanych przez Gminę Klucze; 

− w celu promowania i prezentacji indywidualnych osiągnięć i prac dziecka. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, facebooku, w mediach (w 

tym m.in. w wersji papierowej, elektronicznej, audiowizualnej), w gablotach i tablicach ściennych 

(nieograniczony krąg odbiorców). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, a także z uwzględnieniem 

konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie 

zgodę. 

http://www.gmina-klucze.pl/
http://www.gmina-klucze.pl/
mailto:m.moron@gmina-klucze.pl
mailto:iod@gmina-klucze.pl


                                                                                           

7. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych; 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które 

na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także media 

i portale społecznościowe. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także 

podawane do publicznej wiadomości osobom zgromadzonym. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które 

opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 RODO. 

11. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 
 

Podanie i publikowanie danych osobowych jest dobrowolne i znajduje podstawę w zgodzie 

osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Osoba, której dane dotyczą nie jest 

zobowiązana do wyrażenia zgody, jednak brak zgody uniemożliwi uczestniczenie w konkursie 

plastycznym „Ja też dbam o środowisko”, organizowanych przez Urząd Gminy Klucze, a także 

uniemożliwi promowanie i prezentację indywidualnych osiągnięć dziecka oraz wydarzeń 

organizowanych przez Urząd Gminy Klucze, na których widnieje wizerunek dziecka. 


