REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III
Ekologiczna kartka świąteczna „Upcykling - coś nowego z niczego”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu
w Bielsku-Białej.

jest

Wydział

Gospodarki

Odpadami

Urzędu

Miejskiego

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III na terenie gminy
Bielsko-Biała.
3. Celem konkursu jest podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
w szczególności w kształtowaniu prawidłowych postaw ekologicznych.
4. Konkurs będzie rozpowszechniony poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane przez Miejskiego
Zarządu Oświaty do szkół oraz informację umieszczoną na stronie www.czystemiasto.bielskobiala.pl.
5. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia szkoły podstawowej klasy I-III
upcyklingowej ekologicznej kartki świątecznej (z wykorzystaniem naturalnych materiałów
i surowców wtórnych oraz ozdób upcyklingowych).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 2. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu:
- Konkurs o którym mowa z § 1 ust. 4, będzie trwał od 19 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.
- Termin składania prac upływa w dniu 6 grudnia 2019 r., o godz. 15:00.
2. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami, o których mowa w punkcie 7, przyjmowane będą
w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5,
pokój 401, IV piętro w godzinach pracy Urzędu (pon. - śr. 7:30-15:30, czw. 8:00-17:00,
pt. 8:00-15:00). Dodatkowe informacje można uzyskad pod nr tel.: 33-4701-262.
3. Szkoły we własnym zakresie wybierają i dostarczają do Urzędu Miejskiego maksymalnie
5 wybranych prac. Każdy uczeo, biorący udział w konkursie może przedłożyd tylko jedną pracę.
4. Praca konkursowa może byd wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem naturalnych
materiałów i surowców wtórnych oraz ozdób upcyklingowych w wersji przestrzennej.
5. Praca konkursowa powinna na odwrocie zawierad: imię i nazwisko autora, klasę, pieczątkę
szkoły, nazwę konkursu.
6. Do konkursu można zgłaszad wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone
do innych konkursów. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Do pracy należy dołączyd oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr 2),
które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
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8. Udział w konkursie związany jest również z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora
konkursu autorskich praw majątkowych do pracy plastycznej, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U 2019 r., poz. 1231), a szczególności: w zakresie utrwalania
i zwielokrotnienia pracy plastycznej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarzy;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci
komputera, zamieszczanie w Internecie.
9. Udział w konkursie związany jest z przetwarzaniem danych osobowych uczestników
w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu na podstawie art. 13
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) (Dz. U. UE Lz dnia 4 maja 2016 r.) RODO tzn. że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej siedzibą
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1,
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej można się
skontaktowad telefonicznie pod nr 33 4971-721, pisemnie na adres administratora
tj. pl. Ratuszowy 1 lub pocztą elektroniczną iod@um.bielsko.pl,
3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu,
4) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania niniejszego konkursu,
5) W okresie, o którym mowa w pkt.4 autor pracy (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice
bądź opiekunowie prawni), posiada prawo do:
a. dostępu do udostępnionych danych osobowych,
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofad w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
7) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym,
8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania,
w tym profilowania.
§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace oceniad będzie Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez organizatora
konkursu w składzie:
- Przewodniczący Komisji: Magdalena Sobczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami
- Członek Komisji: Ewa Szymanek-Płaska – pracownik Miejskiego Zarządu Oświaty w BielskuBiałej
- Członek Komisji: Ewelina Cwajna –
pracownik Wydziału Gospodarki Odpadami
2. W przypadku nieobecności któregoś z Członków Komisji, jego obowiązki pełnid będzie osoba
wyznaczona do pełnienia stałego zastępstwa w ramach wykonywanych obowiązków
służbowych.
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3. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodnośd pracy z tematem
konkursu, siła wyrazu, pomysłowośd, walory artystyczne, estetykę, styl i samodzielnośd
wykonania.
4. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny prac. Werdykt zespołu
jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 16 grudnia 2019 r. na stronie
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl, przy czym w przypadku wpływu bardzo dużej liczby prac
termin ten, po uprzednim ogłoszeniu na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl,
zostanie przedłużony.
6. Komisja może przyznad I, II i III miejsce oraz do 2 wyróżnieo.
7. Organizator może odstąpid od rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców
w przypadku, jeżeli w terminie, o którym mowa w § 2 pkt. 1, wpłynie mniej niż 15 prac.
8. Zdobywcy I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów.
9. Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami konkursu zostaną powiadomione e-mailowo
o terminie i miejscu wręczenia nagród.

§ 4. Postanowienia koocowe
1. Każdy biorący udział w konkursie poprzez dostarczenie pracy konkursowej akceptuje warunki
niniejszego regulaminu.
2. Sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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