Regulamin
IV
Powiatowego
Konkursu
Ekologiczno
–
Przyrodniczego
„CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO…” POWIAT SIEDLECKI NA STRAŻY
ŚRODOWISKA
I Organizator konkursu:
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne jest:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
II Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
1. Promowanie i rozwijanie zachowań dążących do ochrony środowiska wśród dzieci
i młodzieży szkolnej.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania przyrody i zachodzących w niej zjawisk
oraz uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożeniem wpływającym na środowisko.
3. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
4. Kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
5. Kształtowanie umiejętności skutecznego promowania swojej okolicy.
III Zasady konkursu:
1. Przedmiot, tematyka i uczestnicy konkursu:
a) Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie prac plastycznych oraz graficznych.
Wyklucza się współautorstwo. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace graficzne
oraz plastyczne, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
b) Tematyką konkursu jest szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz związane z nią
działania prowadzone na terenie powiatu.
c) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
siedleckiego.
d) Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Warunki konkursu i jego przebieg:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu.
b) Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela
ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób.
c) Za formalne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważa się przesłanie pracy
konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową uczestnika (wzór - załącznik nr 1)
i oświadczeniem (wzór - załącznik nr 2) za pośrednictwem dowolnego operatora
pocztowego na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach Wydział Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce. Broszura informacyjna
dotycząca I części Konkursu graficznego winna być przesłana również w wersji
elektronicznej na adres: rol@powiatsiedlecki.pl
Praca konkursowa wraz z niezbędnymi załącznikami winna być umieszczona
w kopercie i opisana w następujący sposób:

IV Powiatowy Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczy „CZYSTE ŚRODOWISKO
LEPSZE JUTRO…” POWIAT SIEDLECKI NA STRAŻY ŚRODOWISKA
część …………………
d) Konkurs składa się z trzech części:
I część Konkurs graficzny pn. „Ekologia w powiecie” – broszura informacyjna
w kategorii - Szkoła Podstawowa – klasa VII-VIII
II część Konkurs grafiki artystycznej pn. „Walczymy o czyste powietrze” – ulotka w
kategorii – Szkoła Podstawowa – klasa IV-VI
III część Konkurs plastyczny pn. „Ekologia moim przyjacielem” – rysunek w kategorii –
Szkoła Podstawowa – klasa I-III
Konkurs graficzny warunki:
1. Uczestnik (uczeń) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
2. Uczestnik (uczeń) wykonuje pracę przy użyciu dowolnego programu graficznego.
3. Plik powinien być zapisany w rozszerzeniu .jpg lub .pdf
4. Mile widziane będzie umieszczenie symboli kojarzących się z powiatem siedleckim.
5. Format pracy A4 lub A5 – minimalna liczba stron: 4.
6. Praca graficzna powinna zostać sporządzona w formie papierowej oraz elektronicznej.
7. Prace należy opisać na ostatniej stronie w następujący sposób:
 imię i nazwisko oraz klasa autora
 nazwa szkoły
 tytuł pracy
8. Komplet w wersji papierowej [praca + karta zgłoszenia ucznia (załącznik nr 1)
+ oświadczenie (załącznik nr 2)] należy składać w kopercie, natomiast pracę – broszurę
w wersji elektronicznej należy również przesłać na adres e-mail: rol@powiatsiedlecki.pl.
Konkurs grafiki artystycznej warunki:
1. Uczestnik (uczeń) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
2. Uczestnik (uczeń) może wykonać pracę techniką dowolną.
3. Mile widziane będzie umieszczenie symboli kojarzących się z powiatem siedleckim.
4. Format pracy A5 – jedno lub dwustronna praca.
5. Prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
➢ imię i nazwisko oraz klasa autora
➢ nazwa szkoły
➢ tytuł pracy
6. Komplet w wersji papierowej [praca + karta zgłoszenia ucznia (załącznik nr 1)
+ oświadczenie (załącznik nr 2)] należy składać w kopercie.
Konkurs plastyczny warunki:
1. Uczestnik (uczeń) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
2. Uczestnik (uczeń) może wykonać pracę techniką dowolną, wymagana forma płaska.
3. Mile widziane będzie umieszczenie symboli kojarzących się z powiatem siedleckim.
4. Format pracy A4.

5. Prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
 imię i nazwisko oraz klasa autora
 nazwa szkoły
 tytuł pracy
6. Komplet w wersji papierowej [praca + karta zgłoszenia ucznia (załącznik nr 1)
+ oświadczenie (załącznik nr 2)] należy składać w kopercie.
IV Terminarz, harmonogram konkursu, skład komisji.
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) Etap pierwszy – przebiega na zasadach ustalonych przez Dyrektora Szkoły. Każda
szkoła organizuje go we własnym zakresie. Szkoła zobligowana jest do wyłonienia
maksymalnie 3 prac w każdej kategorii wraz z kartą zgłoszeniową ucznia oraz
oświadczeniem przesłana do Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Powiat nie finansuje
nagród na etapie szkolnym oraz nie pokrywa kosztów przesyłki.
b) Etap drugi – do tego etapu zakwalifikowani są uczniowie szkół podstawowych
wytypowani przez Dyrektora Szkoły (nie więcej niż 3 prace z każdej kategorii z danej
szkoły). Etap powiatowy przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Starostę
Siedleckiego w składzie – co najmniej 3-osobowym.
2. Terminarz:
 do 21.10.2020 – ogłoszenie informacji o konkursie poprzez:
- przesłanie do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu siedleckiego,
- zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach,
 do 23.11.2020 – wyłonienie laureatów etapu szkolnego
 do 30.11.2020 – dostarczenie prac do Starostwa Powiatowego w Siedlcach
 do 04.12.2020 – rozstrzygnięcie konkursu
 do 18.12.2020 – wręczenie nagród i wystawa prac laureatów w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach
V Finał konkursu, nagrody:
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez
Starostę Siedleckiego.
2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z autorami
dostarczonych prac.
3. Organizator nie zwraca kosztów związanych z realizacją prac oraz kosztów przesyłki.
4. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
5. Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
 poprawności tematycznej
 estetyki wykonania
 czytelności przekazu
 oryginalności i pomysłowości
 wyjątkowości i walorów artystycznych
6. Komisja konkursowa wybiera spośród dostarczonych prac 3 najlepsze w każdej z kategorii
i przyznaje miejsca od 1-3.
7. Organizator przewiduje 3 nagrody (I, II, III miejsce) dla uczestników konkursu w każdej
z kategorii.

8. Nagrodami dla uczniów we wszystkich kategoriach w konkursie są:
 za zajęcie I miejsca – do kwoty 1500 zł - hulajnoga elektryczna
 za zajęcie II miejsca – do kwoty 1000 zł - rower
 za zajęcie III miejsca – do kwoty 500 zł - rolki / łyżworolki
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych uczestników w zależności
od możliwości finansowych.
10. Nagrody zakupione będą ze środków Powiatu Siedleckiego.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2020 r. poprzez ogłoszenie
na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl i w mediach społecznościowych Powiatu
Siedleckiego.
12. O terminie i miejscu wręczenia nagród dla laureatów poinformowani zostaną Dyrektorzy
Szkół telefonicznie lub/i drogą mailową.
13. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Starostwie
Powiatowym w Siedlcach.
VI Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna uczestnika
na nieodpłatną publikację złożonych prac konkursowych oraz z wyrażeniem zgody
na publikację wizerunku na materiałach promujących konkurs.
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.).
5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie
konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu
oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania. Informacja
taka zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
www.powiatsiedlecki.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu w celu
promocji Powiatu Siedleckiego
/-/ STAROSTA
Karol Tchórzewski

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
1. Maciej Tymosiak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 644 71 67
wew. 4 (pok. 319)
2. Klaudia Pniewska – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 644 71 67 wew. 1
(pok. 319)
3. Monika Kozak – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 644 71 67 wew. 1 (pok. 319)

Załącznik nr 1 do Regulaminu IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego „CZYSTE ŚRODOWISKO
LEPSZE JUTRO…” POWIAT SIEDLECKI NA STRAŻY ŚRODOWISKA

Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego
„CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO…” POWIAT SIEDLECKI NA STRAŻY
ŚRODOWISKA
I część Konkurs graficzny pn. „Ekologia w powiecie” - broszura informacyjna w kategorii – Szkoła
Podstawowa (VII-VIII)**
II część Konkurs grafiki artystycznej pn. „Walczymy o czyste powietrze” - ulotka w kategorii – Szkoła
Podstawowa (IV-VI)**
III część Konkurs plastyczny pn. „Ekologia moim przyjacielem” - rysunek w kategorii – Szkoła
Podstawowa (I-III)**
w roku szkolnym 2020/2021
1. Imię (imiona) i Nazwisko ucznia ...................................................................................………….…………,
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………..………..………….….………..…,
3. Adres zamieszkania ucznia ...........................................................................………..…………………........,
4. Nazwa szkoły podstawowej/gimnazjum **
.............................................................................................................…….……………...…..……………......,
5. Adres szkoły ...........................................................................................…..……………..…………....……..
Powiat............................................... Gmina ...................................................,
6. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021 .................,

.......................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
** niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO -informujemy, że:
I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, adres: ul.
Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl , tel. 25 644 72 16.
II. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy
rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie Tel. 2564472 16, pisząc na adres e-mail:
iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu nagrodzenia uczestnika biorącego udział w konkursie organizowanym przez
Starostwo Powiatowe(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą ujawnione w celu ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione
wskazanym podmiotom realizującym zadania w zakresie opodatkowania należnego wynagrodzenia.
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody
dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgodyprzez okres1 roku
od dnia wyłonienia prac.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie ekologiczno - przyrodniczym Starostwa Powiatowego.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4.

Załącznik nr 2
do Regulaminu IV Konkursu Ekologiczno - Przyrodniczego
„Czyste środowisko lepsze jutro…”
Powiat Siedlecki na straży środowiska

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I ZAKRESIE
PRAW AUTORSKICH ORAZ ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Ja ...................................................................................................................................................................…
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Uczestnika

.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................…
Adres, telefon

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego Regulaminu IV Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego
„Czyste środowisko lepsze jutro…” Powiat Siedlecki na straży środowiska wyrażam zgodę na udział w Konkursie
Uczestnika:

.........................................................................................................................................................................…
Imię i Nazwisko Uczestnika

..........................................................…data i czytelny podpis
Rodzica/Opiekuna Uczestnika

2. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej przechodzi ona na własność Organizatora
bez wynagrodzenia

..........................................................…data i czytelny podpis
Rodzica/Opiekuna Uczestnika

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno małoletniego Uczestnika, jak i swoich własnych jako
Rodzica/Opiekuna Uczestnika, w celu udziału w Konkursie, w tym na publikację wizerunku Uczestnika i
Rodzica/Opiekuna Uczestnika na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w mediach
społecznościowych i relacjach medialnych.

..........................................................…data i czytelny podpis
Rodzica/Opiekuna Uczestnika

