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Regulamin Konkursu Ekologicznego pn. 

„WODA TO SKARB – ZRÓBMY WOKÓŁ NIEJ SZUM!” 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu Ekologicznego pn. „WODA TO SKARB – ZRÓBMY 

WOKÓŁ NIEJ SZUM!”, zwanego dalej Konkursem, jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. 

 

 

§ 2. Tematyka i cel Konkursu 

 

1. Konkurs ogłoszony jest pod nazwą „WODA TO SKARB – ZRÓBMY WOKÓŁ NIEJ 

SZUM!”. 

 

2. Tematem Konkursu jest racjonalne gospodarowanie wodą w celu zminimalizowania 

jej marnotrawienia oraz przeciwdziałanie suszy i podejmowanie działań mających 

na celu ograniczenie jej skutków. 

 

3. Celem Konkursu jest: 

1) edukacja ekologiczna dzieci i uczniów miasta Wąbrzeźno; 

 

2) wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie 

racjonalnego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i podejmowania działań 

mających na celu zminimalizowanie jej skutków; 

3) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska 

naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska; 

4) uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności oszczędzania wody 

i  podejmowania działań   służących   zminimalizowaniu   jej   marnotrawienia, 

a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez 

wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania wodą; 

5) uwrażliwienie uczniów na problem niedoboru wody na Ziemi; 

6) zachęcanie do kreatywnego szukania sposobów oszczędzania wody i dbania 

o jej czystość; 

7) rozwijanie zmysłu plastycznego oraz kreatywności wśród dzieci i uczniów. 
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§ 3. Uczestnicy 

 

 Konkurs skierowany jest do dzieci i uczniów według podziału na następujące grupy 

wiekowe: 

 

a) I grupa wiekowa: dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka” (PM „Bajka”) 

w Wąbrzeźnie, dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie (SP2) i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda 

Wojnowskiego w Wąbrzeźnie (SP3); dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Alpido”, 

dzieci z Przedszkola Terapeutycznego „Jedno Słońce”; 

b) II grupa wiekowa: uczniowie klas I – III SP2 i SP3; 

c) III grupa wiekowa: uczniowie klas IV – VIII SP2 i SP3. 

 

 

§ 4. Przedmiot Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy plastycznej, zgodnie 

z § 4 ust. 2. 

2. Praca  musi  ściśle  dotyczyć   tematyki  Konkursu  i  spełniać  następujące  warunki: 

- temat „WODA TO SKARB – ZRÓBMY WOKÓŁ NIEJ SZUM!”; 

- technika dowolna, na papierze, format papieru A3 lub A4; 

- praca dwuwymiarowa (płaska): rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, 

wycinanka, grafika komputerowa itp.; 

- bez elementów przestrzennych. 

3. Praca zgłoszona do Konkursu powinna ukazywać m.in.: 

- konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie oraz   

działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody; 

- skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im. 

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika Konkursu z materiałów 

gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu. 

5. Pracy nie należy oprawiać. 

6. Praca na odwrocie powinna zawierać: 

a) nagłówek: Konkurs Ekologiczny pn. „WODA TO SKARB – ZRÓBMY WOKÓŁ 

NIEJ SZUM!”; 

b) tytuł pracy; 

c) imię i nazwisko autora; 

d) nazwa placówki; 

e) grupa/klasa. 

7. Praca może mieć tylko jednego autora. 
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8. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. 

9. Do Konkursu może być zgłoszona tylko praca własna, która wcześniej nie była nigdzie 

publikowana oraz nie była zgłoszona w innym konkursie. 

10. Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy Konkursu. 

 

 

§ 5. Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej, o której mowa  

w § 4 ust. 1 i 2 wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem dotyczącym 

zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, 

podpisanym  przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego, stanowiące załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Prace konkursowe, o których mowa w § 4 ust. 2, należy złożyć do wychowawcy 

grupy/klasy w terminie od 4 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r. 

3. Prace konkursowe, o których mowa w § 4 ust. 2, które wpłyną po wskazanym 

w Regulaminie terminie, nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia prac w ramach 

Konkursu ze względu na okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia przed 

ogłoszeniem Konkursu, a które nie wynikają z winy Organizatora. 

 

5. Prace konkursowe będą przechowywane przez przedszkole/szkołę przez okres 2 miesięcy   

od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym terminie prace zostaną zniszczone. 

 

6. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu pracy konkursowej autorowi na wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej w terminie 

nie późniejszym niż 2 miesiące od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

§ 6. Komisja konkursowa 

 

1. Prace konkursowe, na II etapie konkursu, oceni Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora każdej placówki, zgodnie z § 8 ust. 1 lit. b). 

 

2. Komisja Konkursowa oceni prace w terminie do 16 marca 2022 r. 

 

3. Prace wyłonione podczas II etapu zostaną poddane ocenie zgodnie z § 8 ust. 1 lit. c) 

na III etapie Konkursu przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Wąbrzeźna 

w dniu 21 marca 2022 r. 

 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

w dniu 22 marca 2022 r. 
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§ 7. Kryteria oceny prac 

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

1. Zgodność pracy z tematem. 

2. Estetyka wykonania pracy. 

3. Oryginalność i pomysłowość. 

4. Samodzielność wykonania pracy. 

5. Siła przekazu. 

 

§ 8. Zasady przyznawania nagród 

 

1. Prace konkursowe będą oceniane etapowo: 

a) I etap: wybór jednej zwycięskiej pracy spośród wszystkich w każdej grupie/klasie, 

dokonany wspólnie przez dzieci/uczniów oraz opiekuna grupy/wychowawcę; 

b) II etap: wśród zwycięskich prac z poszczególnych grup/klas wybór jednej zwycięskiej 

pracy, dokonany przez Komisję Konkursową w: 

 Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Wąbrzeźnie; 

 oddziałach przedszkolnych SP2; 

 oddziałach przedszkolnych SP3; 

 Przedszkolu Niepublicznym „Alpido”; 

 Przedszkolu Terapeutycznym „Jedno Słońce”; 

 klasach I – III SP2; 

 klasach I – III SP3; 

 klasach IV – VIII SP2; 

 klasach IV – VIII SP3. 

c) III etap: wybór jednej zwycięskiej pracy przez komisję powołaną zarządzeniem 

Burmistrza Wąbrzeźna w każdej z grup wiekowych zgodnie z § 3. 

  

2. Zwycięzca III etapu konkursu, zgodnie z podziałem na grupy wiekowe z § 3, otrzyma 

nagrody dla siebie i dla grupy/klasy, którą reprezentuje. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez dodatkowej zgody 

autora. 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, reprezentowana przez 

Burmistrza Wąbrzeźna, z siedzibą w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 18, 87-200 

Wąbrzeźno, e-mail: sekretariat@wabrzezno.com. 

  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail iod@wabrzezno.com lub 

w siedzibie Administratora. Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących praw. 

mailto:sekretariat@wabrzezno.com
mailto:iod@wabrzezno.com
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

a w przypadku przyznania nagród również w celu publikacji informacji o laureatach 

na stronie www.wabrzezno.com   

4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie zgody, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

 

5. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres maksymalnie 2 miesięcy. 

 

6. Osoby biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. 

 

7. W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby biorące 

udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania przed jej wycofaniem. 

 

8. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

przysługuje osobom biorącym udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym 

uczestników prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Niepodanie danych osobowych spowoduje odrzucenie pracy. 

 

10. Administrator danych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

§ 10. Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą zgłoszenia prac do Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe związane 

ze zgłoszoną pracą konkursową nieodpłatnie przechodzą na Organizatora. Prace 

konkursowe mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej 

zgody autorów i ich opiekunów. Prawa obejmują wykorzystanie całości lub części pracy, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych; 

2) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego 

opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 

http://www.wabrzezno.com/
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
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telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci 

Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych 

formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych; 

3) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub 

części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie 

przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, 

oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również 

przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, 

również przez podmioty trzecie; 

4) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,  

w   szczególności   w   charakterze   materiału   reklamowego   lub   promocyjnego,   

w  charakterze  elementu  materiałów   reklamowych   lub   promocyjnych   takich,   

jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

rozpowszechnianie w sieci Internet. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawa zależne, o których mowa w ust. 1. 

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem oraz 

mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie 

zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka/ucznia na utrwalenie i rozpowszechnienie 

wizerunku dziecka/ucznia oraz jego pracy wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz 

wieku dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z Konkursem, 

w zakresie wskazanym w § 10. Wyrażenie zgody następuje nieodpłatnie. 

 

3. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, którego decyzje 

są ostateczne. 

 

4. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej placówek biorących udział 

w Konkursie oraz na stronie Urzędu Miasta Wąbrzeźno. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania 

Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac, w każdym 

momencie, bez podawania przyczyn. 

 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału 

w Konkursie. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik stanowiący Kartę 

zgłoszeniową oraz oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników Konkursu, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. 


