
Regulamin konkursu plastycznego „Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze” 

 § 1 Przepisy ogólne  

 1.  Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Będzinie /zwany dalej Organizatorem/. 

2.  Konkurs przeprowadzany jest w ramach KAMPANII EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ PROJEKTU 

ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego Doliny Przemszy  

i Brynicy – Miasto Będzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 5.4.3. Ochrona 

różnorodności biologicznej.  

3.  Tematem prac jest komiks opowiadający o przygodach superEKObohatera, który ratuje świat 

przed katastrofą ekologiczną. 

4.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta 

Będzina. Kategorie wiekowe: 

1. klasy I – IV szkoły podstawowej 

2. klasy V – VIII szkoły podstawowej 

5. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę plastyczną wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 

wykonaną. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7.  Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  w niniejszym 

regulaminie. 

§ 2 Przepisy dotyczące odpowiedzi  

1. Format A3 lub A4, technika (kredki, flamastry, tusz, ołówek). 

2. Zastosowana forma i technika – technika płaska. 

3. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji prac  

i wyników konkursu. 

§ 3 Terminarz konkursu  

1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 21.05.2020 r. do nauczyciela prowadzącego  

w uczęszczanej szkole. 

2. Nauczyciel ma obowiązek dostarczyć skan pracy każdego z uczniów biorących udział  

w Konkursie najpóźniej do 21.05.2020 r. do godz. 13:00 na adres e-mail: 

konkurs@um.bedzin.pl. 

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane. 

4. Przesłane pliki powinny być opisane według przykładowego wzoru: SPnr_imię i nazwisko 

autora_załącznik1 

5. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w maju, a nagrody zostaną wysłane na adresy 

domowe laureatów. 

§ 4 Postanowienia końcowe  

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 



b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie. 

6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych 

lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i nr 2 

do Regulaminu.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 

Konkursu plastycznego „Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze”   

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie 

plastycznym „Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze”  dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Będzinie  z siedzibą  przy 

ul.   11   listopada   20,   42-500   Będzin,   (nr   tel.:   32 267 70 41-44,   adres   e-mail: 

um@um.bedzin.pl). 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin, 

ul 11 listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl 

3. Dane osobowe w formie: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu –   będą przetwarzane  przez 

Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 

ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą   być   udostępniane   innym   odbiorcom   lub   kategoriom   odbiorców   danych   osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do 

odbioru danych. 

5.   Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przetwarzane   na   podstawie   przepisów   prawa,   przez   

okresniezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 

dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 



– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

– usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  art. 21 RODO, 

– do   cofnięcia   w   dowolnym   momencie   wyrażonej   zgody   na   przetwarzanie   danych 

osobowych.   Wycofanie   zgody   nie   ma   wpływu   na   przetwarzanie   danych   do   czasu   jej 

wycofania. 

7.   W   przypadku   uznania,   iż   przetwarzanie   przez   Administratora   Danych   Pani/Pana   danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

9.   Pani/Pana   dane   osobowe   nie   będą   przetwarzane   w   sposób   zautomatyzowany   i   nie   

będą profilowane. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr  1 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. 

przez:………………………………………………………………………………………………….. 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………….......................... 

uczącego się    w klasie ..........................w szkole............................................................................... 

niniejszym wyrażam zgodę na:  

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne 

wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu 

plastycznego „Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze”, organizowanego przez Urząd 

Miejski w Będzinie (zwane dalej Organizatorem) dla szkół podstawowych, zwanego dalej 

„Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi 

mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym 

w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

A. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może 

być użyty  do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, 

promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

B. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie na stronach internetowych  Urzędu Miejskiego w Będzinie. 

C. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji 

obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych 

dziecka/podopiecznego. 

D. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego 

dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

E. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni         

go akceptuję. 

 

 

 

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

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)  



 

Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze”  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  

 

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

 

Klasa…………………  

Szkoła ……………………………………………………………….. 

Adres domowy (miejsce zamieszkania) ……………………………………………………………….. 

Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) 

przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem/autorką pracy plastycznej 

przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie konkursu 

plastycznego „Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze”.  

 

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

(podpis autora)  

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA  

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

(miejscowość, data)  

Wyrażam zgodę na udział  

 

.........................................................................................................................................,  

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem,  

w konkursie plastycznym „Na ratunek planecie – komiks o superEKObohaterze”. Oświadczam, iż 

zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych  

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna 


