
 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu ekologicznego „Coś z niczego”- drugie 

życie odpadów ! 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Dobra z siedzibą w Dobrej, 34-642 Dobra 233. 

3. Prace będą wykorzystywane w działaniach informacyjno–promocyjnych, 

prowadzonych przez Gminę Dobra w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana 

źródeł ciepła w Gminie Dobra – kontynuacja”. 

4. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, w tym:  

a) propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat ekologii i troski o środowisko 

naturalne. Uświadamianie dzieciom i młodzieży o niekorzystnym wpływie 

odpadów na środowisko przyrodnicze, na żyjące w nim rośliny, zwierzęta oraz 

człowieka, 

b) kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska, 

c) szerzenie wśród mieszkańców Gminy Dobra informacji o współodpowiedzialności 

za jakość powietrza atmosferycznego, 

d) promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz przyswojenia zasad 

recyklingu, 

e) rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności, 

f) prace plastyczne mają zachęcić właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy 

do podjęcia działań  zmierzających do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

 

II. Tematyka konkursu 

Konkurs będzie polegał na wykonaniu prac z różnego rodzaju odpadów m.in. puszek, 

zużytych opakowań, butelek plastikowych, kartonów, itp. Prace muszą być zgodne  

z tematem, czyli muszą przedstawiać „Coś z niczego”- drugie życie odpadów! 

 

III. Uczestnicy konkursu 

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie w terminie prac do Urzędu Gminy  

w Dobrej 34-642 Dobra 233 wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 

(stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

IV. Zasady konkursu 

1. Termin i miejsce składania prac: do dnia 07.10.2022 r. do godz.1430 w Sekretariacie 

Urzędu Gminy 34-642 Dobra 233. 

2. Wymagania dotyczące pracy plastycznej: 

a) pracę należy wykonać samodzielnie, 

b) technika pracy przestrzenna z wykorzystaniem odpadów (szkło, plastik, papier, 

metal i inne), 

c) prace mogą być wykonane dowolną techniką, 



 

 

d) każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę, 

e) na odwrocie praca powinna zostać opisana danymi: imię i nazwisko, adres, klasa, 

telefon, nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza wykonawca. 

5. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia: 

a) niespełniające wymogów konkursowych, 

b) dostarczone po 07.10.2022 r., 

c) dostarczone bez formularza zgłoszeniowego lub z formularzem wypełnionym 

nieczytelnie lub niekompletnie, 

d) jeśli więcej niż jedna osoba jest autorem pracy konkursowej, 

e) w konkursie nie można zgłaszać prac, które otrzymały nagrody lub wyróżnienia  

w innych konkursach. 

6. Wyniki konkursu będą ogłoszone Zarządzeniem Wójta Gminy Dobra do dnia 

31.10.2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Dobra,  

a zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej przez placówki oświatowe, do których 

uczęszczają.  

7. Prace konkursowe będą ocenione w 2 kategoriach: 

- I kategoria – klasy 1-4 (nagroda za I, II, III  miejsce); 

- II kategoria - klasy 5-8 (nagroda za I, II, III  miejsce). 

8. Udział w konkursie i złożenie prac konkursowych jest jednoznaczne z zapoznaniem 

się z treścią regulaminu konkursu. 

 

V. Zasady przyznawania nagród w konkursie 

1. Kryteria oceny prac plastycznych: 

a) zgodność z tematyką konkursu, 

b) pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, 

c) stopień trudności zastosowanej techniki. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną 

Zarządzaniem Wójta Gminy Dobra. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie 

podlega zaskarżeniu.  

5. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą 

członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 

6. Zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe: 

1) w pierwszej kategorii wiekowej: 

a) I nagroda –  namiot, 

b) II nagroda – huśtawka „bocianie gniazdo”, 

c) III nagroda –elektroniczna tarcza do gry w darta, 

2) w drugiej kategorii wiekowej: 

a) I nagroda – namiot, 

b) II nagroda – zestaw do badmintona, 

c) III nagroda –  deskorolka, 

7. Dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.  

https://allegro.pl/kategoria/tenis-i-pokrewne-badminton-13640?order=qd


 

 

8. Warunkiem przyznania I, II i III nagrody jest pokwitowanie odbioru przez prawnego 

opiekuna  w formie protokołu przekazania. 

9. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, 

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

10. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na nagrodę o równej wartości  

i podobnej funkcjonalności.  

12. Nagrody zostaną wręczone przez Wójta Gminy Dobra podczas uroczystego spotkania 

finalistów w tutejszym Urzędzie Gminy. 

 

VI. Dane osobowe 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnego formularza zgłoszeniowego  

i Oświadczenia, przez Uczestnika Konkursu poprzez podanie prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu pocztowego, nazwy adresu placówki, do 

której uczęszcza, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Formularz wraz z Oświadczeniem będzie dostępny na stronie: www.gminadobra.pl 

oraz placówkach oświatowych. Wzór formularza i oświadczenia stanowi załącznik do 

Regulaminu. 

3. Uczestnik przystępujący do Konkursu: 

1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 

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, 

2) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich 

poprawiania, 

3) został poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu 

umożliwienia uczestnictwa w konkursie pn. „Coś z niczego”- drugie życie 

odpadów ! przez Wójta Gminy Dobra (z siedzibą w Dobrej 34-642 Dobra 233). 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do uczestniczenia w konkursie pn. „Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! 

 

VII. Prawa autorskie 

Każdy uczestnik swoim zgłoszeniem jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na 

nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu do 

nadesłanej pracy,  w zakresie jej wielokrotnego wykorzystania, utrwalania, obróbki  

i powielania za pośrednictwem dowolnego medium (praca stanie się własnością 

Organizatora Konkursu) oraz oświadcza, że praca konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności nie narusza ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wynikającym z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej zobowiązanie spoczywa na osobie zgłaszającej pracę.  

 

 

 



 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO – informuje się, 

że:  

1) Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gmina Dobra mająca 

siedzibę w Dobrej 233, 34-642 Dobra, reprezentowana przez Wójta Gminy Dobra. 

2) Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych, Dobra 233, 34-642 Dobra ; email: iod@gminadobra.pl. 

3) Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać dane uczestników Konkursu, w celach związanych  

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu pn. „Coś z niczego”- drugie życie 

odpadów! 

4)  Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego 

rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu  

i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.  

5)  Kategorie danych osobowych  

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych uczestników Konkursu: imię  

i nazwisko, adres, telefon, e-mail.  

6) Prawa osób, których dane dotyczą Uczestnik Konkursu posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych **;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.  

7)  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8)  Odbiorcy danych  

Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom audytowo-

kontrolnym na podstawie umów zawartych z Zamawiającym w zakresie powierzenia danych 

osobowych.  

9) Źródło danych  

Dane osobowe uczestników Konkursu pochodzą z załącznika do Regulaminu Konkursu pn. 

„Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! 

10)  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych  

Dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 



 

 

11)  Dodatkowe informacje  

Uczestnikom Konkursu nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Gmina Dobra zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac bez 

uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wójt Gminy Dobra zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, odwołania 

konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu jego trwania, zmiany 

wysokości środków przeznaczonych na realizację w/w zadania, nie rozstrzygnięcia 

konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy  laureatów konkursu,  

z podaniem imion i nazwisk oraz placówki oświatowej, a także zdjęcia z wręczenia 

nagród, które zostaną opublikowane na stronie Gminy Dobra, na co uczestnicy 

konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę w formularzu zgłoszeniowym.  

4. Dostarczone w ramach konkursu prace i formularze nie podlegają zwrotowi. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do konkursu ekologicznego 

 

 

„Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:................................................................................... 

2. Adres do korespondencji:....................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy: ............................................................................................................. 

4. E-mail:.................................................................................................................................... 

5. Tytuł i opis pracy konkursowej - uczestnik wpisuje hasło związane z niską emisją  

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

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

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

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

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

 

 

 

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

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do konkursu ekologicznego 

 

 

„Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie 

danych osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

 *Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

przez Gminę Dobra, 34-642 Dobra 233 w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pod 

nazwą: „Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

 *Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art.  

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki  

w publikacjach na portalach internetowych zarządzanych przez Gminę Dobra  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

 *Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

• Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyżej wymienionego konkursu. 

• Podanie danych jest dobrowolne. 

• Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

• Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobra, 34-642 Dobra 233. Administrator 

danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 

• Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą 

przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  

w oparciu o wyrażone zgody. 

 

 

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

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

* Zaznaczyć właściwe 


