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Organizator i Uczestnicy konkursu 
 

1. Nazwa konkursu: „Ekologiczny kalendarz na 2022 rok”. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Głogów z siedzibą w Głogowie, adres siedziby: 

67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1, zwana dalej Organizatorem. 

3. Czynności konkursowe przeprowadza Referat Środowiska i Dróg Urzędu Gminy 

Głogów. 

4. Konkurs jest adresowany do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych, 

zamieszkujących na terenie gminy Głogów. 

5. Uczestnicy muszą być reprezentowani przez swoich przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów. 

6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

7. Prace muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

8. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także ich 

osoby najbliższe. 

 

Cel konkursu 
 

1. Celem konkursu jest szerzenie idei troski o środowisko naturalne, w szczególności 

segregację odpadów, czyste powietrze, ochronę zieleni, poprzez włączenie dzieci         

z gminy Głogów w przygotowanie gminnego kalendarza o treści ekologicznej na 2022 

rok.  

2. Celami szczegółowymi są:  

a) promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami, 

b) kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska                            

i segregację odpadów, 

c) uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego i recyklingu – 

powtórnego wykorzystania odpadów, 

d) podnoszenie świadomości na temat przyczyn powstawania smogu, sposobów 

ochrony powietrza i zdrowia przed zanieczyszczeniami powietrza,  

e) propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,  

f) podnoszenie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,  

g) rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień,  

h) kształtowanie postawy świadomego konsumenta,  

i) tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu,                        

w szkole i najbliższym otoczeniu,  

j) uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikające z działalności 

człowieka. 



Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej                            

z gospodarką odpadami, segregacją odpadów, ograniczeniem wytwarzania odpadów 

(np. stosowaniem i wykorzystaniem pojemników i toreb wielokrotnego użytku), 

ochroną powietrza, w szczególności zakazem spalania śmieci, ochroną zdrowia przed 

smogiem, ochroną drzew, krzewów i zieleni. 

2. Praca powinna być wykonana dowolną płaską techniką, wyłącznie za pomocą 

ołówka, kredek lub flamastrów w formacie A4 w poziomie. 

3. Prace przesłane do konkursu powinny być opisane na odwrocie, z podaniem: imienia     

i nazwiska autora pracy, wieku, nazwy placówki do której uczęszcza, numeru telefonu 

do rodzica/opiekuna ustawowego. 

Do pracy należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Praca powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania prac. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Zgłoszenie prac następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie 

określonym w ogłoszeniu o konkursie pracy zgodnej z wymaganiami określonymi                 

w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Przedstawiciel ustawowy/opiekun składają w treści karty zgłoszeniowej oświadczenie 

o: 

a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa                              

w konkursie, 

b) własnym autorstwie zgłaszanej pracy oraz, że przesłana praca stanowi jego 

wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących 

przepisów prawa, 

c) o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora w celach 

prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem 

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), wyłącznie                  

w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

Regulaminie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję Panią/Pana że: 

• administratorem podanych danych jest Wójt  Gminy Głogów, z którym 

można skontaktować się po przez Urząd Gminy w Głogowie, ul. Piaskowa 

1, 67-200 Głogów;  

• z  inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: 

iodo@gminaglogow.pl 

mailto:iodo@gminaglogow.pl


• dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja                      

i przeprowadzenie konkursu oraz promocji Gminy;  

• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby 

fizycznej, której dane dotyczą;  

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, 

chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;  

• dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą do zakończenia 

konkursu, natomiast dane dotyczące wizerunku przez 5 lat od zakończenia 

konkursu;  

• podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale  bez ich podanie nie 

można wziąć udziału w konkursie;  

• zgodę można wycofać w dowolnym momencie,  

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz –                             

w uzasadnionych prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu 

• przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 

narusza powyższe prawa lub RODO. 

d) prawach autorskich uczestnika konkursu do nadesłanej pracy, a jednocześnie 

wyrażeniu zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

nadesłanych prac oraz opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, w biuletynie Gminy Głogów, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Głogów oraz fanpage gminy na Facebooku, a także na 

wykorzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, 

modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką na jakichkolwiek 

nośnikach bez ograniczeń, co do ilości i nakładu. 

4. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace stają się własnością Organizatora 

konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz 

osób fizycznych i prawnych.  

5. Prace konkursowe nadesłane bez Karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. 

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 
1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać w nieprzekraczalnym terminie                  

do dnia 24 września 2021 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów,                         

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, II p., pokój 225 lub 224.  

2. Terminem zgłoszenia prac jest data wpływu do tutejszego Urzędu. 

3. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w konkursie. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

1. Oceny złożonych prac i wyłonienia najlepszych prac dokonuje Komisja Konkursowa, 

zwana dalej „Komisją”. 

2. Przedstawicieli Komisji powołuje Organizator w drodze zarządzenia, w którym 

wskazuje Przewodniczącego. 

3. Komisja składa się z 3 do 5 osób. 

4. Komisja pracuje w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie. 



5. Komisja oceni prace po uprzedniej ocenie formalnej dokonanej przez Referat 

Środowiska i Dróg. 

6. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie oraz: 

a) zgodność z regulaminem i tematem konkursu, 

b) ujęcie tematu (oryginalność, pomysłowość, technika wykonania, estetyka pracy), 

c) poziom artystyczny, 

d) inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

e) spełnienie podanych wytycznych, 

7. Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja wybierze 12 prac.  

8. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w kalendarzu gminnym na 2022 r., na stronie 

internetowej gminy, fanpage na Facebooku oraz nagrodzone nagrodami rzeczowymi.  

9. W uzasadnionych przypadkach – komisja może przyznać dodatkową nagrodę.  

10. O terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo 

lub telefonicznie. 

11. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje uczestnikowi konkursu odwołanie. 

12. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.gminaglogow.pl oraz na fanpage gminy na Facebooku. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska oraz wizerunku 

uczestników konkursu będących autorami nagrodzonych prac na stronach 

internetowych oraz w mediach, w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie www.gminaglogow.pl 

3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu 

konkursu Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Gminy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu, jak również                           

za zgłoszenia, które nie dotarły w terminie z przyczyn od Organizatora niezależnych. 

5. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udzielają pracownicy Referatu 

Środowiska i Dróg pod numerem telefonu: 76 836 55 81 lub 76 836 55 66 i pod 

adresem e-mail: odpady@gminaglogow.pl 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

7. Ewentualne spory między uczestnikami konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane 

w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym                   

do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu 

cywilnego. 
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