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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ZIELONE PŁUCA OPOLA” 

1. Konkurs pn. „Zielone płuca Opola” (zwany dalej „Konkursem”) jest wydarzeniem 
realizowanym w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.  „Czyste powietrze 
– oddech dla Opola”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Opole z siedzibą przy ul. Rynek-
Ratusz, zwany dalej „Organizatorem”. Partnerem organizacyjnym konkursu jest 
firma ABRYS Sp. z o.o. (ul. Daleka 33, Poznań). 

3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką ochrony powietrza, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli zieleni w jego oczyszczaniu.  

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie opolskich szkół podstawowych,  
z podziałem na trzy kategorie wiekowe:  uczniowie klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII.  

5. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. 
6. Organizatorem i koordynatorem I etapu – szkolnego  pozostaje nauczyciel lub 

wychowawca miejscowej placówki, który jest zobowiązany do przeprowadzenia 
przeglądu złożonych do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie 
kryteria maksymalnie trzech najlepszych prac z każdej szkoły (w każdej kategorii).  

7. Prace należy przekazać osobiście bądź listownie do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (pl. Wolności 7-8, pok. 321). Osobą do kontaktu 
jest p. Marcin Węgrzyn – Kierownik Referatu planowania i finasowania ochrony 
środowiska w Wydziale ochrony środowiska i rolnictwa, tel. 77 45 11 940 

8. Prace należy przekazać do 31 października 2018 r. wraz z kartą zgłoszenia oraz 
oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. 

9. Oceny konkursowych prac i rozdziału nagród w II etapie dokona Komisja. 
10. W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane trzy nagrody główne w postaci:  

I MIEJSCE:  słuchawki bezprzewodowe  
II MIEJSCE: głośnik bezprzewodowy 
III MIEJSCE: powerbank 

11.  W konkursie przez portal edukacji ekologicznej ekoedu.com.pl zostanie również 
przyznana nagroda specjalna w postaci zestawu gier edukacyjnych poświęconych 
ochronie środowiska.  

12. Prace plastyczne należy wykonać techniką, zgodną z kategorią wiekową:  
 klasa I-III – rysunek lub malunek wykonany farbami bądź kredkami na 

kartce z bloku technicznego w formacie A4 
 klasa IV-VI – praca przestrzenna, wykonana dowolną techniką (glina, 

drewno itp.)  
 klasa VII-VIII - plakat wykonany za pomocą dowolnego programu 

graficznego, dostarczony jako wydruk w formacie A4, a także w formie 
elektronicznej na płycie CD 

13. Tematem pracy powinna być rola zieleni miejskiej w ochronie powietrza.  
14. Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, 

powinny być opatrzone opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko zarówno 
autora, jak i opiekuna oraz nazwę i adres przedszkola wraz z telefonem 
kontaktowym. 

15. Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie ich zgodność z tematyką, 
różnorodność użytych środków wyrazu, oryginalność, jakość i estetyka wykonania. 
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16. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania 
nadesłanych prac konkursowych w publikacjach na stronach internetowych i w 
materiałach marketingowych. 

17. Udział konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, wyrażeniem przez 
osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu (w celach promocyjnych i informacyjnych). 

18. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w Ratuszu do dnia 30 listopada 2018 r. O 
dokładnej dacie, godzinie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni po zakończeniu 
przyjmowania zgłoszeń.  

19. Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

20. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i 
dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko autora pracy: 

 

 

Wiek autora pracy: 

 

 

Nazwa placówki zgłaszającej:  

 

 

Adres placówki: 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:  

 

 

Kontakt do nauczyciela:  

 

 

 Akceptuję regulamin konkursu  

 Oświadczam, że praca została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

 

 

Czytelny podpis nauczyciela: …………………………………        

 

Czytelny podpis rodzica: …………………………………………. 

Miejscowość, data ………………………………………………….. 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

…………………………………. 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą 
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 42-015 Opole danych 

osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa w konkursie „Czyste powietrze – oddech dla Opola”  
i promocyjnych. Wyrażenie zgody jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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, dalej: RODO). 
 Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO od 
Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 

 
Wyrażam /Nie wyrażam* zgody na fotografowanie oraz nagrywanie wizerunku mojego dziecka w zawiązku z realizacją konkursu 

„Zielone płuca Opola. Brak zgody na publikacje wizerunku nie stanowi przeciwwskazań do udziału w organizowanym Konkursie. 

Wyrażam /Nie wyrażam* zgody na rozpowszechnianie, w tym na publikację zdjęć i nagrań  z wizerunkiem mojego dziecka na 
stronach internetowych Organizatora konkursu oraz w materiałach marketingowych. Brak zgody na publikacje wizerunku nie 

stanowi przeciwwskazań do udziału w organizowanym Konkursie 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………………. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Opola z siedzibą przy Rynek-Ratusz,  

45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz, adres:  

ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
i wyłącznie w celu realizacji konkursu „Zielone płuca Opola” i promocyjnych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe Pani/Pana dziecka zostaną 
udostępnione partnerowi organizacyjnemu konkursu - firmie ABRYS Sp. z o.o. (ul. Daleka 33, Poznań). 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych dziecka, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału  
w konkursie. 

 

Czytelny podpis nauczyciela: ……………………………………      

 

Czytelny podpis rodzica rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: …………………………………………. 

Miejscowość, data ………………………………………………….. 

mailto:iod@um.opole.pl

