
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„By środowisko nie było w szoku, 

segreguj odpady na PSZOK - u”  
 

 
DEFINICJE: 

Ilekroć w Regulaminie konkursu plastycznego „By środowisko nie było w szoku, 
segreguj odpady na PSZOK - u” jest mowa o: 

 
1. „Regulaminie"- należy przez to rozumieć: Regulamin konkursu plastycznego „By 
środowisko nie było w szoku, segreguj odpady na PSZOK – u”. 
2. „Konkursie" – należy przez to rozumieć: Konkurs plastyczny „By środowisko nie było 
w szoku, segreguj odpady na PSZOK – u”. 
3. „Organizatorze” – należy przez to rozumieć: Miasto i Gminę Kórnik. 
4. „Komisji” – należy przez to rozumieć: Komisję konkursową powołaną przez 
Organizatora do oceny  i wyboru najlepszych Prac konkursowych.  
5. „Sekretarzu Komisji” - należy przez to rozumieć: osobę wyznaczoną przez 
Organizatora do zorganizowania prac Komisji konkursowej, nie będącej członkiem Komisji. 
6. „Mieście i Gminie Kórnik” – należy przez to rozumieć: teren całego Miasta i Gminy 
Kórnik. 
7. „Uczestniku” – należy przez to rozumieć: Uczestnika konkursu tj. każdą osobę 
fizyczną, która złoży Prace konkursową. 
8. „Pracy konkursowej” – należy przez to rozumieć: plakat wykonany na papierze/ 
kartonie, w kolorze, w technice dowolnej o wymiarach odpowiadających formatowi A3. 
 

§ 1 
 

Organizatorem konkursu plastycznego „By środowisko nie było w szoku, segreguj odpady na 
PSZOK – u” jest Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. 
 

§ 2 
 

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności 
podejmowania działań z zakresu wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze poprzez 
stworzenie plakatu promującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
m. Czołowo, gm. Kórnik. 
 

§ 3 
 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkół 
podstawowych (klasy: I-VIII) zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 
2. Składane Prace konkursowe muszą zawierać podpisany formularz zgłoszenia, 
podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik). 
3. Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 1 Prace konkursową. 



4. Uczestnikiem nie może być Członek Komisji lub osoba bezpośrednio spokrewniona  
z Członkiem Komisji. 

 
 
 
 

§ 4 
 

1. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:  
1) walorów estetycznych, 
2) merytoryki. 
2.  Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób 
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych 
norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za 
wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia 
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o 
tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały 
chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
 

§ 5 
 

1. Prace konkursowe należy składać od dnia rozpoczęcia konkursu tj. od 13 czerwca 
2022 roku do 16 września 2021 roku, do godziny 15.30 w siedzibie tut. Urzędu – Kancelaria 
Ogólna w godzinach pracy Urzędu. 
2. Prace konkursowe złożone  przed terminem lub po terminie, a także składane w inny 
sposób niż wskazany w § 5 ust. 1 nie będą brały udziału w konkursie i nie będą oceniane. 
3. Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane: 

 Imię i nazwisko autora pracy; 

 Adres korespondencyjny;  

 Telefon; 

 Klasa; 

 Nazwa szkoły. 
§ 6 

 
1. Organizator przewiduje przyznanie Uczestnikom - autorom najwyżej ocenionych prac 
nagrody rzeczowe I, II i III stopnia w każdym z przedziałów wiekowych: wiek przedszkolny, 
klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
2. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla 
wszystkich Uczestników konkursu. 
3. Wyniki konkursu opublikowane będą: 
1) na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik,  
2) w dwutygodniku „Kórniczanin”, 
3) w mediach społecznościowych powiązanych z organizatorem Konkursu, 
4. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie nie będą zwracane ich autorom. 
 

§ 7 
 



1. Organizator  zastrzega, że złożone Prace konkursowe bez podpisanego załącznika o 
którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu nie będą brały udziału w konkursie i nie będą 
oceniane.   
2. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zostają złożone następujące 
oświadczenia: 
1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  
2) oświadczenie o przysługujących wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich 
do nadesłanej Pracy konkursowej, 
3) oświadczenie o udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie 
i czasowo licencji na publiczne udostępnianie Pracy konkursowej przez Organizatora na 
potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla 
udostępnienia Pracy konkursowej i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania 
do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii 
każdą techniką na obróbkę redakcyjną i komputerową, w tym do wydawania różnych 
publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej oraz innych materiałów promocyjnych 
Miasta i Gminy Kórnik. 
3. Wykorzystane przez Organizatora Prace konkursowe, w tym w ramach udzielonej 
licencji  będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy.  
4. Zgłoszone Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w 
PATIO Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 

 
§ 8 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zwanego dalej RODO, 
informujemy, że Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w ramach konkursu 
plastycznego „Na ochronie środowiska Twój zdrowie zyska” jest Miasto i Gmina Kórnik  
z siedzibą przy Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik. 
2. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych: e-mail: abi@umig.kornik.pl. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody, w 
związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Zakres danych tj. imię i nazwisko, adres 
korespondencyjny, telefon, klasa i nazwa szkoły, organizator wykorzysta wyłącznie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.  Podanie danych osobowych przez Uczestników 
konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji konkursu. 
4. W każdym momencie rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu, posiada prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 
następuję w formie pisemnej przesłanej na adres Administratora Danych lub poprzez 
przesłanie informacji pocztą elektroniczną. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 dane 
osobowe mogą być udostępniane w celach promocyjnych Gminy Kórnik np. na stronie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, portalach społecznościowych lub w prasie lokalnej. 

mailto:abi@umig.kornik.pl


6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich ze względu na fakt ich 
publikacji w portalach społecznościowych. 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej. 
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 
9. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres jednego 
roku od zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.:  
z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 
10. Rodzic lub opiekun prawny uczestników konkursu, ma prawo do żądania  
od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
11. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  


