
Regulamin
konkursu ekologicznego pn. „Akcja segregacja”

kaliskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Kalisza, zwany dalej Organizatorem.

II. Cel konkursu.
Konkurs poprzez techniki plastyczne lub graficzne ma na celu propagowanie wiedzy na
temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dbałości o czystość środowiska
naturalnego.

III. Zasady uczestnictwa.
1. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  kaliskich  szkół  podstawowych  

i ponadpodstawowy (publicznych). Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Zadaniem  uczestników  Konkursu  jest  wykonanie  artystycznego  projektu  grafiki
komputerowej/plakatu/prezentacji  multimedialnej/itp.  zachęcającej  do  segregacji
odpadów komunalnych. Projekt powinien być kreatywny, wesoły i nowatorski.

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4
lub  techniką  komputerową  przy  pomocy  programów  specjalistycznych.  Praca  
w  formie  elektrofonicznej  musi  być  zapisana  w  formacie  PDF  i  w  formacie
edytowalnym (np. ppt, odp).

4. Prace muszą być własnego autorstwa i nie mogą naruszać praw autorskich osób
trzecich, nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
Prace nadesłane na Konkurs  muszą  być  pracami  własnymi  i  nigdzie  wcześniej
niepublikowanymi. Do każdej pracy powinien być dołączony:

1) wypełniony  i  podpisany  formularz  Oświadczenia  autora  pracy  (zgodnie  
z  załącznikiem  nr  1  do  Regulaminu)  lub  Oświadczenie  opiekuna  prawnego
autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu); 

2) w przypadku niepełnoletniego autora pracy: dodatkowo wypełniony i podpisany
formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację
danych osobowych”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;

3) w  przypadku  pełnoletniego  autora  pracy:  dodatkowo wypełniony  i  podpisany
formularz  „Zgody  autora  pracy  na  przetwarzanie  i  publikację  danych
osobowych”, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę. Dopuszcza się przygotowanie
pracy przez grupę uczniów w ramach jednej szkoły (np. klasa, koło przyrodnicze).
Wówczas  każdy  z  uczestników  wypełnia  odpowiednie  zgody,  o  których  mowa  
w pkt III.4.

6. Prace należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza, Wydział Edukacji ul. Kościuszki 1a,
62-800  Kalisz  (Biuro  Obsługi  Interesanta),  po  wcześniejszym  umówieniu
telefonicznym 62/504 97 59 lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miasta Kalisza,
Wydział  Edukacji  ul.  Kościuszki  1a,  62-800  Kalisz  z  dopiskiem  „Konkurs
ekologiczny pn „Akcja segregacja”” albo przesłać na adres e-mail: we@um.kalisz.pl
z dopiskiem w tytule maila: „Konkurs ekologiczny pn „Akcja segregacja””.
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7. Termin nadsyłania prac do dnia 10.12.2020 r. (decyduje data wpływy do Urzędu
Miasta Kalisza).

8. Organizator  nie  zwraca  prac  zgłoszonych  do  Konkursu,  a  zgłoszone  prace
przechodzą na własność Organizatora.

IV. Nagrody.
Nagrody to bon dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych:

1. Kategoria szkoły podstawowe:
a) I miejsce – bon o wartości 1.500 zł,
b) II miejsce – bon o wartości 1.000 zł,
c) III miejsce – bon o wartości 500 zł.

2. Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
a) I miejsce – bon o wartości 1.500 zł,
b) II miejsce – bon o wartości 1.000 zł,
c) III miejsce – bon o wartości 500 zł.

V. Ocena prac.
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: dwóch pracowników Wydziału

Edukacji,  dwóch  pracowników  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska, Wiceprezydent Miasta Kalisza lub osoba przez niego wskazana.

2. W  ocenie  prac  będą  brane  pod  uwagę  następujące  kryteria:  spójność  pracy  
z  tematem  konkursu  (segregacja  odpadów  komunalnych),  oryginalność,  walory
artystyczne.

3. Komisja  konkursowa do 7 dni  roboczych od terminu zakończenia przyjmowania
prac wyłoni zwycięzców.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu.
Informacja  o  wynikach  Konkursu  umieszczona  zostanie  na  stronie  www.kalisz.pl,  
a zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie.

VII. Informacja dotycząca przetwarzania danych.

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  będzie  Prezydent  Miasta
Kalisza.  Z  Administratorem  można  skontaktować  się:  listownie:  62-800  Kalisz
Główny Rynek 20, e-mailowo:  umkalisz@um.kalisz.pl lub  telefonicznie: 62 / 765
43 00.

2. Inspektor ochrony danych.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych.  Z  Inspektorem  można
skontaktować  się:  listownie:  62-800  Kalisz  Główny  Rynek  20,  e-mailowo:
iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.

3. Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane przez uczestnika Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji,  promocji  i  przeprowadzenia  Konkursu  ekologicznego  pn.  „Akcja
segregacja”, publikacji  informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie
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internetowej  Administratora,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności
wymaganej  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  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), zwanego dalej RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes 
Administratora, którym jest: 
1) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
2) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
3) opublikowanie informacji o laureatach,
4) archiwizacja dokumentów
5) oraz wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami  danych  mogą  być  podmioty  uprawnione  do  ich  otrzymania  
na  podstawie  przepisów  prawa.  Informacje  o  laureatach  Konkursu  zgodnie  
z Regulaminem konkursu zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

5. Przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu  
w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez
czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i  archiwach  i  wydanego  na  jej  podstawie  rozporządzenie  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. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje
Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania)  swoich danych jeżeli  są nieprawidłowe

oraz ich uzupełnienia;
3) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania
z nich udziela Inspektor ochrony danych.

7. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich
podania uzależnione jest udział w Konkursu ekologicznym pn. „Akcja segregacja”
na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  tego  konkursu.  Dane  nie  będą
przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą  wykorzystywane  do
profilowania.



VIII. Postanowienia końcowe.
1. Udział  w  Konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  prawa  

na wykorzystanie prac: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używanie  w  internecie  oraz  w  innych  formach  utrwaleń  nadających  się  
do  rozpowszechniania  (np.  nośniki  elektroniczne,  optyczne,  wprowadzenie  
do pamięci komputera), a także prezentowania prac na organizowanych wystawa
lub podczas zajęć szkolnych.

2. Uczestnik  przystępując  do  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych, w szczególności na publikacje imienia i nazwiska oraz szkoły, do której
uczęszcza, w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz na przechowywanie,
przetwarzanie  i  rozpowszechnianie  nadesłanej  pracy  przez Organizatora  w celu
prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  w  celu  promowania  segregacji
odpadów komunalnych. 

3. Udział  w  Konkursie  oznacza  akceptację  warunków  Konkursu  i  Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez
powiadamiania uczestników i bez podania przyczyny.

4. Dokumentacje Konkursu po jego zakończeniu Organizator przechowuje przez okres
6 miesięcy.


