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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

„POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw 

proekologicznych w powiecie ryckim 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poznaj Ziemię Rycką” – Kształtowanie postaw 

proekologicznych w powiecie ryckim,  zwany dalej: "Konkursem".  

2.Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza 

Przyszłość Ziemi Ryckiej z/s w Rykach   

3. Partner projektu: 

Powiat Rycki 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A. 

4. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  

5. Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020  Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w 

ramach  Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.    Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 15 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci,  młodzież z klas I-IV szkół podstawowych z 

terenu powiatu ryckiego objętym LSR obejmujący obszar powiatu ryckiego.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:    

z klas I-II 

z klas III-IV 
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3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie przygotowanie prac plastycznych 

nawiązujących do tematu  „Poznaj Ziemię Rycką”. 

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i różnym formacie. 

5. Praca nie może być wykonana zbiorowo, powinna mieć jednego autora. 

6. Wszystkie prace zgłoszone ze szkoły/placówki do konkursu należy umieścić w jednej 

kopercie z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. 

  

 

III. CEL OPERACJI  

Celem przeprowadzenia konkursu będzie m.in.: zdobywanie i pogłębianie wiedzy 

przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej walorów przyrodniczych powiatu 

ryckiego, pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, poszerzanie 

wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobywanie 

umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzanie i pogłębianie 

zamiłowania oraz szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego, motywowanie i 

podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa kulturowego. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć 

informację z następującymi danymi autora/ autorów:  

   

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu.  

3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.  
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4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich do wykonanej pracy na Organizatora i Partnerów,  począwszy od daty wpłynięcia 

pracy na konkurs.  

5. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczać w terminie do dnia 

30.09.2021 r. do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub Partnera projektu do siedziby Powiatu Ryckiego 

przy ul. Wyczółkowskiego 10A każdego dnia w godz. 9.00 do 15.00.  

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie 

Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.  

7. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Z każdego 

etapu gminnego zostanie wyłonionych po 3 laureatów, którzy przechodzą do wyższego etapu 

do finału powiatowego.  

 

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW  

 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych, wyróżnień i dyplomów za udział w 

Konkursie.   

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie 

z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.  

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, 

lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.  
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VI. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH  

 

1. Zgodnie z punktem IV.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora i 

Partnerów projektu począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, 

fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się 

do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności 

organizatora.  

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników 

konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie 

danych osobowych.  

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOEYCH 

Uczestnicy Konkursu  przyjmują do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość 

Ziemi Ryckiej z siedzibą w Rykach, ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki ; 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

lgdryki@gmail.com  lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki; 

3. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych,  w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

lgdryki@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 

wskazany w pkt. VI1 i VI.2; 

mailto:lgdryki@gmail.com
mailto:lgdryki@gmail.com
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4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane 

przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f 

oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

6. Zebrane dane niezbędne są w celu realizacji zadań statutowych przez Administratora. 

Uczestnicy Konkursu przyjmują  do wiadomości, że:  

1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa np. organom kontroli, Instytucjom Zarządzającym Programem oraz podmiotom 
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przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 

powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy,  

2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji zadań, oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 

roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, 

okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 

przeprowadzenia archiwizacji; 

3. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez 

okres realizacji zadań, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w 

rozporządzeniu 2016/679; 

5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje uczestnikowi prawo do odwołania tej 

zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia 2016/679, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

7. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679  

wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a 

konsekwencją nie podania tych danych osobowych może być odmowa wzięcia udziału w 

Konkursie. 

8. Jestem świadomy/a, że podanie danych w każdej ze zgód jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji celu wskazanego w ich treści. 
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9. Przyjmuję do wiadomości, że każdą z powyższych zgód mogę wycofać w dowolnym 

momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres 

korespondencyjny administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub 

na adresy e-mail:  lgdryki@gmail.com 

10) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11) Na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, Uczestnik wyraża zgodę  na 

przetwarzanie   wizerunku, który będzie utrwalony 

i rozpowszechniany przez Organizatora i Partnerów projektu w celach promocyjnych i 

dokumentacyjnych oraz na publikację na stronie internetowej zdjęć z moim wizerunkiem 

Uczestnika przez organizatorów Konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także 

inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć z moim 

wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art.50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: 

www.lokalnagrupadzialania.pl  

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich 

spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.  

 

Uwaga: Udział w Konkursie  jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji zapisów w 

Regulaminie. 

 

 

 

mailto:lgdryki@gmail.com
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Załącznik nr 1 

 

 

Konkurs plastyczny „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” - Kształtowanie postaw 

proekologicznych w powiecie ryckim w terminie 

………….. 2021 r. 

Karta zgłoszenia 

Do udziału w konkursie w kategorii dzieci ze szkoły podstawowej:  

z klas I-II 

z klas III-IV 

 

1. Autor pracy (imię i nazwisko)............................................................................................... 

 

DOTYCZY DZIECI: 

 

2.Klasa........................................................................................................................................... 

 

3.Szkoła......................................................................................................................................... 

 

4. Telefon do szkoły...................................................................................................................... 

 

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna – tel. kontaktowy) ..................................................... 

 

........................................................ 

 

                                                                                                  (Podpis nauczyciela – opiekuna) 
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KARTA UCZESTNIKA/ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNEGO 

  

 

Wypełnia uczestnik konkursu/rodzice lub opiekunowie dziecka: 

1. Zgłaszam swój udział/ udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym. 

 

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

 

Adres zamieszkania …………………………………….. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu plastycznego. 

 

  

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

      Miejscowość data    Czytelny podpis Uczestnika/ opiekunów, 

rodziców dziecka 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w 

dokumentacji zdjęciowej, nagrania wykonane podczas wydarzenia związanego z konkursem 

plastycznym oraz na publikację na stronie internetowej zdjęć przez organizatorów konkursu. 

Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i 

powielanie wykonanych zdjęć na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych 

w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka zgromadzonych przez organizatorów konkursu. Zebrane dane osobowe będą 

przetwarzane przez administratora danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
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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 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020.  

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

Miejscowość data         Czytelny podpis 

Uczestnika/ opiekunów, rodziców dziecka 

 
 


