
 

Regulamin  

powiatowego konkursu na wykonanie plakatu o selektywnej zbiórce odpadów 

pt. „Gram w kolory – segreguję odpady” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

 
1. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu na wykonanie plakatu o selektywnej zbiórce 

odpadów pt. „Gram w kolory – segreguję odpady”, zwanego dalej Konkursem jest Powiat 

Oświęcimski, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 

Oświęcim, zwany dalej Organizatorem. Czynności związane z organizacją, koordynacją 

i prowadzeniem konkursu prowadzi Wydział Ochrony Środowiska. 

2. Fundatorami nagród są; 

 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim; 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, Oświęcim; 

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 12a, Oświęcim; 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Piastowska 18, Chełmek; 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Zaborska 144,  

     32-600 Oświęcim; 

 Grupa Kęty S.A., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty; 

 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole; 

 Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze; 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, ul. Edukacyjna 

9, 32-600 Rajsko; 

 Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko; 

 Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator. 

3. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest 

równoznaczne z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu 

oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem  

i rozstrzygnięciem konkursu. 

4. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie 

świadomości ekologicznej, wypracowanie wrażliwości społecznej wśród dzieci i młodzieży 

na otaczające środowisko naturalne oraz wyzwolenie własnej inwencji twórczej. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

powiatu oświęcimskiego, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Zgłoszenia uczestników dokonują szkoły podstawowe i gimnazjalne – zwane dalej 

placówkami. 

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy - plakatu o selektywnej zbiórce odpadów pt. „Gram      

w kolory – segreguję odpady” zwanej dalej Pracą konkursową. 

4. Prace konkursowe mają być wykonane samodzielnie przez uczniów z placówki dokonującej 

zgłoszenia konkursowego. 

5. Placówka  jest odpowiedzialna za wyłonienie prac konkursowych  

6. Placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej. 

7. Kategorie wiekowe to: 

- kategoria I - klasy I – III szkoły podstawowej, 

- kategoria II - klasy IV – VI szkoły podstawowej, 

- kategoria III - klasy I-III gimnazjum. 



8. Prace konkursowe powinny zostać wykonane w formacie nie mniejszym niż A3                           

i nie większym niż A0. 

9. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem 

materiałów trwałych, tzn. nieścieralnych i niebrudzących. 

10. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych 

wydatków przez Uczestników konkursu i placówki. 

11. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

 

§ 3. Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Prace konkursowe mają zostać wykonane z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej do konkursu jest jednocześnie traktowane jako oświadczenie, 

że nie narusza praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada uczestnik.  

3. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu, Powiat Oświęcimski nabywa wszelkie 

prawa majątkowe do pracy konkursowej na wszystkich polach jego eksploatacji 

w szczególności w zakresie utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami 

w tym: drukarską, reprograficzną, cyfrową, filmową, fotograficzną rozpowszechniania pracy 

konkursowej w celach edukacyjnych związanych z promocją Konkursu oraz innych 

konkursów organizowanych przez Organizatora.  

4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do niewykorzystania względem Powiatu 

Oświęcimskiego osobistych praw autorskich do pracy konkursowej.  

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w placówce wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia uczestnicy wyrażają zgodę 

na zamieszczenie danych na stronie internetowej Organizatora. Administratorem danych jest 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10. 

6. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych 

oraz ich poprawienia bądź żądania usunięcia. 

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

§ 4. Przebieg konkursu 

 
1. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik 

do niniejszego regulaminu, można przesyłać na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 

Wydział Ochrony Środowiska ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim lub składać 

osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, I piętro p. 122-124, 135 do dnia 

20 października 2014 r. z dopiskiem „KONKURS 2014”. 

2. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zwycięzców i wyróżnionych wyłania Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

Konkursu, w terminie do dnia 27 października 2014 r. oraz zamieszcza o tym informację 

na stronie internetowej. 

5. Decyzja ww. Komisji jest niepodważalna i ostateczna. 

6. Od decyzji ww. Komisji nie przysługuje odwołanie. 

7. Nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane na uroczystym wręczeniu nagród, w terminie 

określonym przez Organizatora Konkursu.  

 

 



 

§ 5. Nagrody 

 
1. Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 
3. Nagrodzeni i wyróżnieni nagrodami nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody 

na osoby trzecie. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Uczestnicy i placówki ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

podanych w związku z Konkursem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu 

i placówki nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 

internetowej pod adresem http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/10179.  
6. Złamanie ustaleń regulaminu przez uczestnika konkursu lub placówkę będzie oznaczało 

wykluczenie z uczestnictwa w konkursie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/10179


 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu powiatowego konkursu na wykonanie pracy - plakatu pt. „Gram w kolory – 

segreguję odpady” 

 

F O R M U L A R Z   Z G Ł O S Z E N I A  U C Z N I A  

do udziału w Powiatowym konkursie na wykonanie pracy - plakatu pt. „Gram w kolory – segreguję 

odpady” 

 
 

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu,  

ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, wyłącznie w celu realizacji Powiatowego konkursu na wykonanie pracy - plakatu                   

o selektywnej zbiórce odpadów pt. „Gram w kolory – segreguję odpady”. 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz umieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, moich 

oraz dziecka którego jestem prawnym opiekunem danych osobowych przez Starostę Oświęcimskiego dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji Powiatowego konkursu na wykonanie pracy - plakatu o selektywnej zbiórce odpadów pt. „Gram w kolory – segreguję 

odpady”  zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. konkursu. 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie.  
 

 
 

 

 
……………………………………… 

 

miejsce i data 

 

 
 

 

 
…………………………………………………….. 

 

imię i nazwisko ucznia 
/proszę wypełnić drukowanymi literami/ 

 

 
 

 

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

 

czytelny podpis prawnego opiekuna ucznia 

 

 

Imię i nazwisko 

ucznia 
 

Wiek 

ucznia 
 

Imię i nazwisko 

prawnego 

opiekuna ucznia  

 

Nazwa szkoły   Klasa  

Telefon szkoły  Faks  

Adres szkoły   

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Konkursu. 

Miejsce  

i data 

 
Podpis prawnego 

opiekuna ucznia 
 

 Podpis dyrektora placówki  


