
REGULAMIN KONKURSU  

„EKO – bombka” 

 

§ 1 

Celem Konkursu jest: 

1. Pobudzenie wśród uczestników konkursu zainteresowania możliwością wykorzystania 

odpadów w celach artystycznych. 

2. Rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania 

działań twórczych. 

3. Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w aspekcie ochrony 

powietrza, selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu, upcyklingu. 

 

 

 

§ 2 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Szczucin. Koordynatorem 

konkursu jest ekodoradca – Sabina Kupiec tel: 14 644 31 20, lub  e-mail: 

Sabina.kupiec@umigszczucin.pl 

2. Konkurs organizowany jest  w ramach projektu LIFE pn.:"Wdrażanie Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej 

atmosferze LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021"  

 

 

§ 3 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczucin, prace 

oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: 

grupa młodsza – klasy I – III 

grupa starsza – klasy IV – VIII 

2. Ogólnym tematem prac konkursowych jest wykonanie ekologicznej bombki 

bożonarodzeniowej z surowców ekologicznych lub przedmiotów podlegających 

recyklingowi, można zastosować materiały pomocnicze jednak odpady wtórne 

powinny stanowić większą część bombki. 

 

§ 4 

 

1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nigdzie 

poprzednio nie publikowane i nie przedstawiane na innych konkursach. 

3. W pracach nie mogą być używane nazwy, logotypy produktów handlowych. 

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę (załącznik nr 1), podpisane: oświadczenie 

(załącznik nr 2) oraz informację o przetwarzaniu danych (załącznik nr 3) 

 

 

 

 

 

§ 5 



Forma prac konkursowych: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ekologicznej bombki 

Bożonarodzeniowej.  

2. Forma – dowolna,  technika – dowolna, z użyciem surowców ekologicznych lub 

surowców podlegających recyklingowi. 

3. Pracę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy – pokój 18, 19 lub 20 wraz z 

załącznikami 1, 2 i 3 i metryczką zawierającą Imię i  nazwisko, klasę i nazwę szkoły 

do dnia 20.12.2022 r.   

 

§ 6 

Ocena prac konkursowych: 

 

1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając 

laureatów 3 pierwszych miejsc. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych lub nieprzyznania nagród. 

Laureaci zostaną powiadomione o wynikach konkursu, sposobie i terminie przekazania 

nagrody poprzez kontakt z osobami wskazanymi w metryczce.  

 

 

§ 7 

 

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1. poprawny dobór tematu pracy, 

2. samodzielność oraz forma estetyczna pracy stosowna do wieku uczestnika, 

3. kreatywność, oryginalność, pomysłowość, ilość użytych surowców wtórnych 

4. stopień trudności wykonania, 

 

 

§ 8 

 

Termin ogłoszenia konkursu 08.12.2022 r. 

Termin nadsyłania prac: do dnia 20.12.2022 r.  Prace nadesłane po terminie nie będą brały 

udziału w konkursie. 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie w terminie i formie ustalonej przez 

Organizatora.  

 

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu jest metryczka pracy.  

Załącznikiem nr 2 jest oświadczenie: o wyrażeniu zgody na udział w konkursie, 

o przetwarzaniu danych osobowych, o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją 

jego postanowień. 

Załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu jest informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 

 

 

Załącznik nr  1 



do Regulaminu „EKO – bombka” 

 

Metryczka pracy konkursu „EKO – bombka” 

 
 

Imię, nazwisko, wiek autora pracy: 

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

 

Imię, nazwisko, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad 

uczestnikiem konkursu.  

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

Materiały użyte do wykonania pracy: 

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

 

 

  



Załącznik nr 2   
do Regulaminu „EKO – bombka” 

 
 

OŚWIADCZENIE: 

• WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 
• O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
• O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO 

POSTANOWIEŃ 
 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………..…,   

                                                             Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

zam. w miejscowości…………………………………………………………………………………….., 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „EKO - 

bombka”   

Jednocześnie: 

o wyrażam zgodę, 

o  nie wyrażam zgody, 

na  nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  i celów 

promocyjnych konkursu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, 

oficjalnym profilu  na Facebooku Gminy Szczucin oraz na stronie internetowej 

www.powietrye.malopolska.pl 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) podanie danych jest dobrowolne, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „EKO – bombka” organizowanym przez 

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3,33-230 Szczucin (w szczególności z terminami 

poszczególnych etapów konkursu) oraz akceptuję ich zapisy. 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie * 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie  rodzic/ opiekun prawny uczestnika 



 

 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu „EKO – bombka” 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

                                                                                

Administrator:  Urząd Miasta i Gminy Szczucin , 33-230 Szczucin  ul. Wolności 3, 

 

………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe   (jeżeli dotyczy) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane 

z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczucina, 33-230 Szczucin, 

ul. Wolności 3 

 

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umigszczucin.pl 

14 643 62 78 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu 

EKO – bombka oraz działań promocyjnych realizowanych przez organizatora na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów; 

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

        

 

       ……………………………………….. 

                    data i podpis 
   

mailto:iod@umigszczucin.pl

