Regulamin konkursu
Segregacja odpadów komunalnych w Prabutach

Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu Segregacja odpadów komunalnych w Prabutach jest
Urząd Miasta i Gminy Prabuty.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Cel i tematyka konkursu:
1. Celem konkursu jest promowanie i zachęcanie do poprawnej segregacji odpadów
komunalnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
3. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane w dowolnej technice, tylko w
formacie A3
4. Zgłaszane prace powinny mieścić się w następujących tematach:
•
•
•
•
•

recykling odpadów komunalnych;
segregacja odpadów komunalnych;
sposoby na powtórne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów;
prawidłowe postepowanie z odpadami komunalnymi;
artystyczna wizja problematyki odpadowej;

Uczestnicy konkursu:
1. Konkursu ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci szkół podstawowych na
terenie Miasta i Gminy Prabuty, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-IV oraz
V-VIII).
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest podpisanie zgody rodziców lub
opiekunów prawnych.

Zasady konkursu:
1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane przez dzieci uczęszczające do szkół
podstawowych.
2. Do konkursu można zgłaszać jedną pracę plastyczną na osobę.
3. W celu identyfikacji każdej dostarczonej pracy plastycznej, Organizator prosi o
umieszczenie na odwrocie pracy informacji o: autorze, klasie oraz szkole, do której
uczęszcza.
4. Prace plastyczne, dostarczone do sekretariatu szkoły, muszą zostać dostarczone wraz
z oświadczeniem i zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.

5. Prace plastyczne można zgłaszać do dnia 24.04.2020 r., do godz. 10.00, w sekretariacie
szkoły.
6. Organizator odbierze z sekretariatów szkół, dostarczone prace plastyczne w terminie
do 29 kwietnia 2020 r.
Ochrona danych i wizerunku
1. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem ich
praw autorskich na własność Organizatora, bez żadnych ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, wraz z upoważnieniem do
wykorzystywania prac przez osoby trzecie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej
zgody.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych
osobowych zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzców, a także na potrzeby promocji segregacji i utrzymania
porządki i czystości na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz opublikowania
zgromadzonego materiału.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Wybór prac będzie należeć do niezależnego jury, w skład którego wejdą osoby
powołane przez Organizatora oraz Patronat.
2. O wyborze decydować będzie wartość estetyczna nadesłanych prac, które najlepiej
będą korespondować z tematyką konkursu, a także możliwość przedruku
i wykorzystania pracy jako plakat.
3. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury nie ma obowiązku
uzasadniania swoich decyzji.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 22.05.2020 r., na stronie
internetowej organizatora (www.prabuty.pl). Każdy z nagrodzonych i wyróżnionych
uczestników o wynikach zostanie również niezwłocznie powiadomiony drogą
elektroniczną, na adres email podany w zgłoszeniu lub telefonicznie. Wyniki będą
również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.
5. W konkursie przewidziano nagrody z podziałem na 2 kategorie wiekowe:
Autor najlepiej ocenionej pracy plastycznej w kategorii klasowej I-IV oraz V-VIII otrzyma
nagrodę rzeczową wartości ponad 300 zł każda. Pula nagród wynosi 1000 zł.
Wśród uczestników, którzy poprawnie zgłoszą swój udział w konkursie zostaną
przyznane nagrody pocieszenia oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do
zwiększenia puli nagród.

- Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej promocji publikacji.
Wszystkie osoby uprawnione do otrzymania nagrody zostaną poinformowane o dacie i
miejscu spotkania drogą mailową lub telefonicznie.
- W przypadku gdy uczestnik nie będzie mógł odebrać nagrody podczas powyższej
uroczystości osobiście, nagroda będzie możliwa do odbioru w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Prabuty.
- Nagroda nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na gotówkę lub inny
ekwiwalent, chyba, że taką decyzję podejmie Organizator.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Ewentualne zmiany będą dostępne na stronie organizatora.
4. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.prabuty.pl
5. Do każdej pracy konkursowej musi zostać załączony formularz zwrotny oświadczenia
dotyczący praw autorskich oraz danych osobowych, uzupełniony i podpisany przez
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia – autora pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników konkursu pt. „Segregacja odpadów komunalnych w Prabutach”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty, którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2,
82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.
2.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub listownie na
adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.
3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie stosownie do
udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji Konkursu
„Segregacja odpadów komunalnych w Prabutach”.
4.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym
powyżej Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1)
podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
2)
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych,
3)
pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
5.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi
i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są
przekazywane poza Unię Europejską.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8.
Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych
osobowych, prawo do:
•
•
•
•
•
•

dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych.

9.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, ale konieczne do
umożliwienia zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu
nagród.
10.
Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

