
REGULAMIN 

Gminnego Konkursu Ekologicznego „Zapobieganie powstawaniu odpadów” 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem Gminnego Konkursu Ekologicznego „Zapobieganie powstawaniu 

odpadów” jest Urząd Gminy Dziemiany z siedzibą w Dziemianach, ul. 8 Marca 3 zwanym 

dalej „Organizatorem”. 

 

2. Cel konkursu 

Celem głównym konkursu jest pogłębienie ekologicznej świadomości wśród mieszkańców 

gminy poprzez: 

 propagowanie działań proekologicznych,  

 upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach dla środowiska 

związanych z działalnością człowieka (zwrócenie uwagi na negatywny wpływ na 

środowisko wytworzonych odpadów), 

 praktykowanie prawidłowej gospodarki odpadami.  

 

3. Charakterystyka konkursu 

3.1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Dziemiany i polega na opisaniu 

działań, których efektem jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Przykładem takiego 

działania jest założenie przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim odpadów 

ulegających biodegradacji. 

 

3.2. Ocenie podlegać będzie:  

1) Liczba opisanych działań  

2) Wpływ tych działań na ograniczenie ilości  powstawania odpadów   

3) Pomysłowość i kreatywność  

       

3.3. Komisję konkursową stanowić będą cztery osoby spośród pracowników Urzędu Gminy 

Dziemiany. 

3.4. Opis działań (zał. Nr 1) wraz ze zgodą na udział w konkursie (zał. Nr 2 w przypadku 

uczestnictwa dziecka) należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: 

gospodarka.odpadami@dziemiany.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy 

Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany z dopiskiem „Zapobieganie powstawaniu 

odpadów”.  

3.4.1. O zachowaniu terminu zgłoszenia do konkursu decyduje: 

1) dla zgłoszenia składanego elektronicznie –  data jego otrzymania na elektroniczną 

skrzynkę; 

2) dla zgłoszenia w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem 

podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie – termin wpływu przesyłki. 

3.4.2. Każde zgłoszenie musi posiadać kompletną metryczkę. Metryczka stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3.4.3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.  
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3.4.4. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego  na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu). 

3.4.5. Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoznacznym wyrażeniem zgody przez 

uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku 

uczestnictwa dziecka do lat 18) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, niezbędnych 

do przeprowadzenia konkursu, w szczególności na publikację imienia oraz wieku uczestnika 

oraz przechowywanie i rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej www.dziemiany.pl  

3.4.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dziemiany 

jest Wójt Gminy Dziemiany z siedzibą przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany. W razie 

konieczności uszczegółowienia powyższych informacji należy zapoznać się z klauzulą 

informacyjną dostępną w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, w urzędzie, na stronie 

BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem 

Pukaczewskim pukaczewski@hotmail.com 

3.5. Uczestnik poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenosi na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 

zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 

4. Harmonogram konkursu 

4.1. Prace nadsyłać należy w terminie 05.10.2021r. – 29.10.2021 r. Organizator może 

przedłużyć termin składania prac.  

4.2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 10.11.2021 r. 

wraz z informacją o terminie i miejscu wręczenie nagród. 

 

5. Nagrody i wyróżnienia 

5.1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 

5.2. Nagrody w postaci pojemnika na kompost o pojemności 1260 l. , 1000 l. oraz 740 l.  

otrzymają autorzy najwyżej ocenionych prac. 

5.2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

5.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator 

Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu  

 Konkursu 

 

Zgłoszenie do Gminnego Konkursu   
„Zapobieganie powstawaniu odpadów” 

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko  
 

Adres   
 

Nr telefonu  
 

Wiek  
 

Pojemność 
kompostownika, o który 
zabiega uczestnik 
konkursu  (1260 l. , 1000 l. 
, 740 l.  ) 

 

 
 1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu „Zapobieganie 
powstawaniu odpadów” i w pełni akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania 
zasad i wypełnienia wszelkich warunków formalnych określonych przez Organizatora. 
Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich 
pełne prawa autorskie.  
2. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Urząd Gminy Dziemiany z siedzibą w 
Dziemianach (83-425) przy ul. 8 Marca 3, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

Zadanie konkursowe 

Opis sposobów 
zapobiegania powstawaniu 
odpadów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………….   

Podpis uczestnika 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu 

Konkursu 

 

Zgoda Rodzica lub Opiekuna Prawnego na udział w Konkursie 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

…………..………………………………, jako rodzic/opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka) 

…………..……………………………… wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego 

w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z treścią 

Regulaminu Konkursu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych. 

……………………………………………. 

Podpis  

 

 


