Zarządzenie Nr 94
Wójta Gminy Uścimów
z dnia 04 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Eko – ozdoba choinkowa”, wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz
powołania Komisji konkursowej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Uścimów zarządza, co
następuje:
§ 1. W ramach prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie segregowania odpadów oraz
rozpowszechniania wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania
ogłaszam konkurs plastyczny pn. „Eko – ozdoba choinkowa”.
§ 2. Regulamin konkursu pn. „Eko – ozdoba choinkowa” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół
podstawowych z terenu Gminy Uścimów.
§ 4. Powołuję komisję konkursową do wyłonienia laureatów w konkursie plastycznym „Eko – ozdoba
choinkowa” w składzie:
1. Karolina Leputa – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Przewodnicząca Komisji,
2. Piotr Kołodziej – inspektor – członek,
3. Małgorzata Duklewska – inspektor – członek.
§ 5. 1. Do zadań komisji konkursowej należy:
a) kwalifikacja i ocena prac nadesłanych na konkurs,
b) wyłonienie zwycięzców Konkursu, poprzez wskazanie autorów najlepszych prac w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
2. Komisję konkursową powołuje się na czas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego.
§ 6. 1.Wartość każdej nagrody rzeczowej za przygotowanie zwycięskiej pracy wynosi do 60,00 zł
(sześćdziesiąt złotych) brutto. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcom Konkursu w czasie i formie
wyznaczonej przez Organizatora.
2.Wszystkie nadesłane prace konkursowe spełniające kryteria mogą zostać upublicznione wraz z
nazwami/nazwiskami Autorów na stronie internetowej Gminy Uścimów.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94
Wójta Gminy Uścimów
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Regulamin konkursu plastycznego „EKO – OZDOBA CHOINKOWA”
I. Informacje o konkursie
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Uścimów.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa - uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych,
II grupa - uczniowie klas IV – VIII Szkół Podstawowych.
II. Organizator:
Urząd Gminy w Starym Uścimowie.
III. Cele konkursu:
1. Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów.
2. Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich
wykorzystania.
3. Promocja zachowań proekologicznych.
4. Uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystania zużytych materiałów (odpadów).
5. Propagowanie idei recyklingu.
6. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingu.
7. Pobudzanie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych dzieci i młodzieży.
8. Podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowych.
IV. Zasady udziału w konkursie:
1. Liczba uczestników z jednej szkoły jest dowolna.
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ozdób choinkowych dowolną techniką, z materiałów wtórnie
wykorzystywanych (np.: opakowań plastikowych, papierowych, szklanych), i/lub materiałów naturalnych
(np. szyszki, drewno, siano, słoma itp.).
4. Eko-ozdoba powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” (np. bombka)
umożliwiającą zawieszenie na gałązce choinki.
5. Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna z imieniem i nazwiskiem, klasą, oraz szkołą –
kartę najlepiej przymocować do ozdoby oraz ankietę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do Regulaminu.
6. Uczestnicy składając prace na konkurs akceptują Regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje
swoich prac w celach promocyjnych – dla celów związanych z konkursem oraz upublicznienie danych
osobowych (imię i nazwisko) autorów.
W tym celu rodzic lub opiekun prawny winien doręczyć wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych
osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Prace należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starym Uścimowie lub w Nowej Jedlance lub
u Dyrektorów Szkół do dnia 17 grudnia 2018 roku.
8. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
11. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu 18 grudnia 2018 r.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- zgodność pracy z tematyką konkursu,
- pomysłowość i oryginalność pracy,
- dekoracyjność i kolorystyka,
- estetyka wykonania i dobór materiałów wtórnych,
2. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Uścimów.
3. Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe dyplomy za I, II i III
miejsce w każdej kategorii oraz pamiątkowe dyplomy dla wyróżnionych.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18 grudnia 2018 roku.
5. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, termin wręczenia nagród zostanie
podany w późniejszym terminie.
VI. Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane
osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu.
2. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu.
4. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres
siedziby Organizatora.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych uczniów i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

Ankieta zgłoszeniowa
NA KONKURS PLASTYCZNY

„Eko – ozdoba choinkowa”
w ramach

Kampanii edukacyjno - informacyjnej w zakresie segregowania odpadów oraz
rozpowszechniania wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych i
późniejszego ich wykorzystania
Miejscowość, data .....................................................

...........................................................
...........................................................
Imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na:
1) udział mojego dziecka w Konkursie pn.: „Eko-ozdoba choinkowa” i akceptuję regulamin tego Konkursu,
2) prezentację publiczną i upowszechnianie pracy konkursowej, która nie zawiera elementów chronionych
prawami autorskimi,
3) przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych (danych osobowych mojego
dziecka/wychowanka) w celu przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej
Organizatora, a także w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych,
jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
4) rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych i
informacjach zamieszczanych w sieci Internet,
5) przeniesienie na Organizatorów Konkursu wszelkich praw do pracy konkursowej z chwilą jej nagrodzenia
lub wyróżnienia.

.............................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
zawartych w oświadczeniu oraz wizerunku (zdjęcia i nagrania wykonane dla potrzeb promocji Konkursu) do
uzasadnionych celów organizacji i uczestnictwa w Konkursie oraz ich promocji i relacji w mediach. Zdjęcia i
nagrania z Konkursu oraz osiągnięte wyniki Konkursu wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej gminy Uścimów http://uscimow.org.pl/.

Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego: ……………………………………………………………….

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Uścimów.
2) Kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w Konkursie oraz ogłoszenia
wyników na ww. stronach www a także promocji Konkursu i ich relacji w mediach.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do pozyskania tych danych na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z regulaminem
Konkursu.
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia.
7) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.
8) Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych osobowych może
skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.
Stary Uścimów, 2018 – 12 - ……..

Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego:
……………………………………………………………….

