
    

 Konkurs realizowany w ramach kampanii „Myśl globalnie – segreguj lokalnie” prowadzonej przez Wydział 

Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 

 

 

 

Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta  i gminy Piaseczno 

pt. „Ograniczam, kompostuję i nie marnuję”  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod hasłem 

„Ograniczam, kompostuję i nie marnuję”, zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy 

Piaseczno. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Piaseczno.  
 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w obszarze ochrony środowiska, 

segregacji odpadów komunalnych, kompostowania bioodpadów oraz promowania idei „less 

waste” w ramach kampanii „Myśl globalnie – segreguj lokalnie”. 

2. Zachęcanie miłośników pisania do prezentowania swoich umiejętności. 

3. Rozwijanie zdolności artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 

4. Rozwijanie wyobraźni wśród dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego tekstu literackiego (forma dowolna) 

w  celu zamieszczenia na stronie internetowej nt.  „Ograniczam, kompostuję i nie marnuję” 

wraz z 1 - 3 zdjęciami nawiązującymi do tekstu/obrazującymi te działania.  

2. Praca konkursowa powinna promować działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów, sposób prawidłowego postępowania z odpadami oraz 

kompostowanie. Wskazywać jak nasze codzienne wybory wpływają na cały ekosystem. 

 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 

Piaseczno, w dwóch kategoriach wiekowych tj. dla:  

a) dzieci z klas IV-V, 
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b) dzieci z klas VI-VIII. 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Nagrodami w konkursie w obu kategoriach wiekowych są karty podarunkowe:  

a) I miejsce: karta podarunkowa o wartości 700,00 zł, 

b) II miejsce: karta podarunkowa o wartości 500,00 zł, 

c) III miejsce: karta podarunkowa o wartości 300,00 zł, 

d) 3 wyróżnienia karty podarunkowe o wartości 100,00 zł każda.  

2. Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii 

wiekowej. 

3. Organizator przewiduje przyznanie trzech wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.  

a) Lista zwycięskich prac konkursowych zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.odpady.piaseczno.eu oraz w serwisie społecznościowym 

Facebook https://www.facebook.com/GminaPiaseczno, w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięciu konkursu. 

4. Oficjalne wręczenie nagród ufundowanych przez Gminę Piaseczno odbędzie się w dniu 

29.05.2022 r. podczas imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wręczenia nagród zostaną przesłane na 

wskazane w zgłoszeniach adresy mailowe. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej. 

2. Praca konkursowa składa się z części pisemnej oraz artystycznej, na którą składają się 

zrobione przez uczestnika fotografie (1-3 zdjęcia).  

3. Część pisemna pracy konkursowej powinna zawierać max. 3 strony A4, czcionka Times 

New Roman, rozmiar czcionki: 13, margines 2,5 cm., odstęp między wierszami – 

pojedynczy (1), w formacie Word i PDF.  

4. Niekompletna praca konkursowa tj. bez zdjęcia lub części pisemnej nie weźmie udziału w 

konkursie. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i wymaga złożenia przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka zgody – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną 

wraz ze zgłoszeniem pracy dziecka – oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do 

regulaminu.  

6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: 

-  imię i nazwisko autora pracy,  

 - klasę nazwę i dane adresowe szkoły,  

 - telefon kontaktowy szkoły,   

 - e-mail  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 

7. Prace konkursowe można przesyłać od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. do godziny 

23:59 na adres; go@piaseczno.eu wraz z załącznikami, o których mowa w § 6 ust. 5 i 6. 

8. Rozpoczęcie Konkursu następuje poprzez opublikowanie przez Organizatora:  

b) w serwisie społecznościowym Facebook 

https://www.facebook.com/GminaPiaseczno,  

na profilu Gminy Piaseczno postu konkursowego dotyczącego konkursu,  

http://www.odpady.piaseczno.eu/
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno
mailto:go@piaseczno.eu
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno
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c) na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno 

https://odpady.piaseczno.eu/ informacji dotyczącej konkursu. 

9. Praca przesłana po terminie nie weźmie udziału w konkursie. 

10. Uczestnik konkursu może przesłać w ramach konkursu tylko jedną pracę. 

11. Brak załączonej zgody na udział w konkursie czy przetwarzania danych osobowych bądź 

niedotrzymania wymogów dotyczących długości tekstu, wielkości i kroju czcionki oraz brak 

zdjęcia oznacza dyskwalifikację pracy. 

12. Uczestnik konkursu składając pracę w ramach konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie tej 

pracy: 

a) na profilu społecznościowym Facebook 

 https://www.facebook.com/GminaPiaseczno na profilu Gminy Piaseczno oraz 

wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby organizacji konkursu oraz wyłonienia 

zwycięzców. Dla uniknięcia wątpliwości zasady publikacji prac w ramach serwisu 

społecznościowego Facebook oraz związane z tym prawa i obowiązki regulują 

stosowne regulaminy serwisu Facebook. 

b) na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno 

https://odpady.piaseczno.eu/. 

 

§ 7 

Kryteria oceny pracy 

 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, złożona 

z przedstawicieli Wydziału Gospodarki Odpadami oraz przedstawiciela Rady Miejskiej 

w Piasecznie; 

2. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a) zgodność z wyznacznikami formalnymi (dane autora, oświadczenia, dołączona 

część opisowa, część artystyczna - zdjęcia),  

b) zgodność z przedmiotem konkursu, 

c) pomysłowość, 

d) oryginalność. 

3. Spośród wszystkich przesłanych prac Komisja wyłoni po 3 laureatów oraz 3 wyróżnienia z 

każdej kategorii wiekowej.  

4. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne i nie służy na nie odwołanie. 

 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana, dalej Państwa, danych osobowych w rozumieniu 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, zwana 

dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. 

(22) 7017588. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-

mail: bogdan.temoszczuk.@piaseczno.eu lub numerem telefonu (22) 7017550. 

https://odpady.piaseczno.eu/
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno
https://odpady.piaseczno.eu/
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2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane 

przez Administratora Danych w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia 

wyników na stronie www.odpady.piaseczno.eu na profilu gminy oraz na portalu Facebook  

https://www.facebook.com/GminaPiaseczno i doręczenia nagrody zgodnie z Regulaminem 

oraz w myśl art. 6 ust 1 lit. a przepisów RODO i przetwarzane przez maksymalny czas 

określony na podstawie przepisów prawa. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zbieranych przez Administratora nie jest 

bezpośrednio wymagane przepisami oraz jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania 

wymaganych danych jest brak możliwości udziału w konkursie.  

5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

6. Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” dostępną pod niniejszym linkiem: 

https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odpady.piaseczno.eu/
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno
https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo
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Załącznik nr 1 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 

 

……………………………. ……………… 

Imię i nazwisko dziecka                              klasa 

 

 

 

Oświadczenie 

1) Oświadczam że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie pt. „Ograniczam, 

kompostuję i nie marnuję” oraz wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię 

i nazwisko, klasa) oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w tym konkursie na 

stronach internetowych Wydziału Gospodarki Odpadami https://odpady.piaseczno.eu/ 

oraz na profilu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/GminaPiaseczno 

w roku 2022. Oświadczam, że praca została wykonana osobiście przez dziecko i nie narusza 

praw osób trzecich. 

 

…………………………….                                                                                       ………………………………………………………….. 

           Data                                                                                                                                      czytelne imię i nazwisko rodziców/opiekunów praw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odpady.piaseczno.eu/
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno%20w%20roku%202022
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno%20w%20roku%202022
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Załącznik nr 2 

 

 

Imię i nazwisko 
autora pracy, klasa   

Nazwa szkoły 
 

Adres szkoły 

ulica   

kod pocztowy, 
miejscowość   

tel.   

Adres e-mail 
dziecka/opiekuna 

prawnego   

 


