
  Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia Nr 469 / 22 Wójta Gminy Osięciny 

 z dnia 17 października 2022 r. 

 
Regulamin konkursu  

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Czyste powietrze w Gminie Osięciny” (dalej: 
„Konkurs”) jest Urząd Gminy w Osięcinach, 88-220 Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14,   
zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs finansowany jest ze środków programu Czyste Powietrze realizowanego 
przez Urząd Gminy w Osięcinach.  

3. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Osięciny. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Osięciny, 
którzy będą mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną związaną z ochroną 
środowiska i tematem czystego powietrza. 

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: Czyste powietrze, jak walczyć 
ze smogiem? Co wpływa na zanieczyszczenie powietrza i co my jako mieszkańcy 
możemy z tym zrobić? To priorytety aby nasza planeta, nasza gmina w  przyszłości 
była dobrym i czystym miejscem do życia.   

5. Konkurs trwa od dnia 18 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r. (dalej: 
„Okres Trwania Konkursu”). 

6. Organizator działa w oparciu o artykuły 919 - 921 kodeksu cywilnego (przyrzeczenie 
publiczne). 

 
 §2  

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku od 6 do 15 lat 
zamieszkujących na terenie gminy Osięciny. 

2. Uczestnicy konkursu muszą złożyć wypełniony i podpisany formularz „Zgody 
opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikacje danych osobowych”, 
która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien: 

1) przygotować pracę plastyczną, zwaną dalej Pracą Konkursową, będącą w 
rozumieniu Organizatora dziełem operującym skrótową myślą, o czytelnym, 
jasnym przekazie tekstowym oraz graficznym. 



2) Wykonać pracę na papierze o formacie A3, praca 2D (płaska) wykonana 
dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, itp.). Prace nie powinny 
być rolowane i składane. 

3) dostarczyć do Organizatora na adres Urząd Gminy w Osięcinach, ul. Wojska 
Polskiego 14, 88-220 Osięciny. 

5. Prace Konkursowe nie spełniające technicznych wymogów jakościowych nie będą 
uwzględniane w Konkursie. 

6. Termin nadsyłania Prac Konkursowych upływa z dniem 4 listopada 2022r. 

7. Wraz z pracą należy podać następujące informacje na „Karcie zgłoszenia do konkursu 
plastycznego” która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

a) dane uczestnika lub dane uczestnika i osoby go reprezentującej (imię, nazwisko), 

b) numer telefonu,  

c) adres email, 

d) wiek. 

8. Przesłanie Pracy Konkursowej na podany adres, zwane będzie w dalszej części 
Regulaminu „Zgłoszeniem”. 

9. Stworzona przez Uczestnika Praca Konkursowa, nie może: 

1) zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych  
z prawem, 

2) zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, 

3) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 
autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

10. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z postanowień, o których mowa  
w ust. 11, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do 
nagrody w Konkursie. 

11. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

12. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to 
rozumieć wpływ Zgłoszenia do Urzędu Gminy w Osięcinach. 

 

§3 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator 
powołał komisję konkursową w składzie: pięciu przedstawicieli Organizatora (dalej: 
„Komisja”). 

2. Nadesłane prace zostaną ocenione między innymi pod względem zawartości 
merytorycznej, wartości estetycznych oraz czytelności i celności przesłania. 

3. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace w terminie do 9.11.2022r. 

4. Z prac komisji sporządzony zostanie protokół.  



5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, których prace zostały nagrodzone zostaną 
poinformowani telefonicznie o terminie wręczenia nagród.   

 

§4 

NAGRODY 

1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 12 najlepszych prac, które 
zostaną opublikowane w kalendarzu promocyjnym, wydawanym przez Urząd Gminy 
w Osięcinach. 

2. Ponadto w konkursie zostaną przyznane nagrody główne za zajęcie  I, II i III miejsca 
oraz jedno wyróżnienie w poszczególnych kategoriach wiekowych:  

 I kategoria: klasy 0-III  

II kategoria: klasy IV-VI  

III kategoria: klasy VII-VIII  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Regulaminu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Osięciny - www.osieciny.pl. 
Laureaci I, II, III miejsca oraz osoba wyróżniona dodatkowo zostaną powiadomieni o 
wynikach Konkursu na numer telefonu i/lub adres e-mail podany na karcie 
zgłoszeniowej do konkursu. 

4. Osoby, o których mowa wyżej zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi, natomiast 
pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie. 

5. Sposób wręczenia nagród i dyplomów ustalony zostanie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu. 

6. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani 
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma 
prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

 

§5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wójt Gminy Osięciny. 

2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, 
2) poprzez e-mail: ug@osieciny.pl, 
3) telefonicznie: 54 265 00 30 

 
3. Nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych Uczestników czuwa 

wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się 
kontaktować:  



1) listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, 
2) poprzez e-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com, 
3) telefonicznie: 506 482 650 
 

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 
organizacji, przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu 
oraz ich prac na stronie internetowej i w mediach społecznościowych w związku   
z publikowaniem wyników konkursu, a także w celach archiwizacyjnych   
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, tj. w celu 
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest:  

1) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

2) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  

3) opublikowanie imienia, nazwiska laureata wraz z jego pracą,  

4) archiwizację dokumentów.   

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 
RODO.  

7. Odbiorcami danych Uczestników mogą być podmioty, z którymi Administrator zawrze 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym  
zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 

9. Uczestnikom przysługują: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  jeśli są błędne lub 
nieaktualne, 

3) prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej, 

4) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 9 pkt 1-4 należy skontaktować się 
z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych Organizatora. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Administratorowi zorganizowania Konkursu oraz doręczenia laureatom nagród. 

12. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 
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). 
 



 
§6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Pracy Konkursowej do Organizatora 
przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej,  
w tym także prawa autorskie zależne oraz prawa do rozpowszechniania jej 
opracowań, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola 
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową 
i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, 
publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, 
dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 
przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 
nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 
publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych 
wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do 
pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji  
i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po 
jego zakończeniu. 

§7 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową, do podejmowania decyzji w sprawie: 

1) wykluczania Uczestników Konkursu,  

2) usuwania Prac Konkursowych Uczestników,  

3) anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe oraz 
jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu 
Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.  

2. Na decyzje, o których mowa w ust. 1, Uczestnikowi przysługuje reklamacja na 
zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.  

3. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1, mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez 
Uczestnika postanowień §2 ust. 9 Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 
Uczestników. 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu  
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: lubasz.pl 

6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.osieciny.pl 



7. Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są drogą elektroniczną pod 
adresem e-mail: budownictwo@osieciny.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
 
 
 

................................................................. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Czyste powietrze w gminie Osięciny" 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Czyste powietrze w gminie Osięciny” 

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka: _____________________________________________________________________________________________  

Nazwa szkoły i Klasa: ________________________________________________________________________________________________  

Nr telefonu: __________________________________________________ E-mail: _______________________________________________  

Tytuł pracy konkursowej: ________________________________________________________________________________  



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Czyste powietrze w gminie Osięciny" 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Czyste powietrze  

⃣      w gminie Osięciny”    
 
 
Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

⃣      Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy    
(imię i nazwisko) 
............................................................................................. w związku z udziałem w konkursie 
pn. „Czyste powietrze w gminie Osięciny”  we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 
 

⃣    Wyrażam zgodę na publikację pracy w mediach społecznościowych, na stronie 
internetowej Gminy Osięciny. 
 

⃣    Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych 
osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że 
zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 
poprawiania. 
 
 
........................................................................................... 
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
 
................................................................. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 


