
                                                                                     

 

  

 

Regulamin konkursu 

„Ekologiczny pojazd przyszłości” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Urząd Gminy Bolesław, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza konkurs 

pt.: „Ekologiczny pojazd przyszłości”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu. 

3. Informacje na temat Konkursu zostaną opublikowane na stronie Urzędu 

Gminy Bolesław. 

 

§ 2. 

Cel i zasady Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest propagowanie świadomości ekologicznej poprzez: 

a. promowanie eko-mobilności (np. komunikacji rowerowej, samochodów 

elektrycznych lub transportu publicznego) oraz zachęcenie dzieci, młodzieży 

oraz ich rodzin do korzystania z ekologicznych środków transportu,  

b. wyłonienie najciekawszych prac plastycznych przygotowanych przez uczniów 

szkół z terenu gminy Bolesław. 

 

2. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach: 

a. uczniowie klas I –III, 

b. uczniowie klas IV-VI, 

c. uczniowie klas VII-VIII. 

 

3. Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:  

a. 14.09.2020 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu, 

b. 30.09.2020 r. – termin nadsyłania prac konkursowych, 

c. 02.10.2020 r. – ogłoszenie zwycięskich prac, 

d. 05.10.2020 r. – wręczenie nagród laureatom. 

http://rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/Regulamin%20konkursu%20plastycznego.pdf#page=1
http://rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/Regulamin%20konkursu%20plastycznego.pdf#page=1
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§ 3. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież uczęszczające do szkół 

z terenu gminy Bolesław.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego 

oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału 

w Konkursie, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

Regulaminu Konkursu. 

4. Wysłanie wypełnionego oświadczenia jest jednoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do prac złożonych w Konkursie.  

 

§ 4. 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. 

2. Prace można składać w sekretariatach szkół z terenu gminy Bolesław lub osobiście 

w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław. 

3. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na: 

a. wypełnieniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie, którego wzór 

został określony w załączniku do niniejszego regulaminu, 

b. podpisaniu pracy imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazanie szkoły, do której 

uczęszcza autor pracy (na odwrocie pracy). 

4. Złożone w Konkursie prace powinny nawiązywać do tematyki związanej 

z eko-mobilnością (np. z komunikacją rowerową, samochodami elektrycznymi 

lub transportem publicznym). Prace mogą pokazywać marzenia, oczekiwania 

i innowacyjne rozwiązania związane z tematem. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

6. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych 

lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa 

do wizerunku. 

7. Prace konkursowe, na prośbę uczestnika, mogą zostać zwrócone. 

8. W celu oceny prac konkursowych zostanie powołana przez Organizatora trzyosobowa 

Komisja Konkursowa. 

9. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:   

a. ocena prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie prac do udziału 

w Konkursie,  

b. ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór prac finalistów. 
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10. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:    

a. zgodność pracy konkursowej z tematyką Konkursu,  

b. pomysłowość, innowacyjność i oryginalność,  

c. estetyka wykonania pracy. 

11. Spośród prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni 3 prace finałowe w każdej 

kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

12. Lista laureatów Konkursu podana będzie do wiadomości publicznej na oficjalnych 

stronach Urzędu Gminy Bolesław oraz szkół z terenu gminy Bolesław. 
 

§ 5. 

Nagrody 
 

1. Nagrody zostaną wręczone w dniu 5 października br. Miejsce i sposób odbioru nagrody 

zostanie uzgodniony telefonicznie ze zwycięzcami konkursu. 

2. Zakup nagród zostanie sfinansowany ze środków projektu zintegrowanego LIFE 

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze” 
 

§ 6. 

Ochrona danych osobowych 
 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Bolesław reprezentowana 

przez Wójta Gminy, z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 58. Dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Ekologiczny pojazd przyszłości” i  nie będą 

przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 

do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak 

bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie. 
 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie. 

2. Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: 

ekodoradca@gminaboleslaw.pl. 

mailto:ekodoradca@gminaboleslaw.pl
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Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Ekologiczny pojazd przyszłości” 
 

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

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

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

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

adres, tel. osoby podpisującej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………..........………………………………………………………………………………………… ,  

(imię i nazwisko) 

 

uczennicy/ucznia  klasy ……  Szkoły Podstawowej w ………………………………………………..  

w konkursie " Ekologiczny pojazd przyszłości " organizowanym przez Urząd Gminy Bolesław. 
 

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

               ………………………………………….. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i wykorzystanie wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  

konkursu „Ekologiczny pojazd przyszłości”  

 

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

(imię i nazwisko) 
 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w Konkursu. Dane będą wykorzystane w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław 

w Bolesławiu. 
 

Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas trwania 

Konkursu na stronie internetowej Gminy Bolesław oraz na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, 

w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Urząd Gminy Bolesław dla potrzeb 

przeprowadzenia wydarzenia.  
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Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

w Urzędzie Gminy Bolesław przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. Oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o tym, że podanie danych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie 

do wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Wyrażam też zgodę na prawo 

do nieodpłatnej prezentacji pracy wykonanej przez moje dziecko na wymienionych polach eksploatacji: 

na wystawie, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach 

prasowych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom wyłącznie w celu 

ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana 

jest na czas nieograniczony.  

 

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

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesław reprezentowana 

przez Wójta Gminy, z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 58. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Gminy Bolesław: adres e-mail: 

iod@gminaboleslaw.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Bolesław przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Gmina Bolesław. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych, 

− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 
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e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; 

− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

− zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 

w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 

w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 


