REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Segregujemy BIO - odpady, bo takie mamy zasady!”
§1
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest rozwój i podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności

ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, promocja działań proekologicznych, kształtowanie
u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i pogłębienia znajomości zasad segregacji
odpadów. Konkurs sprzyja również kształtowaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz
promowaniu idei powtórnego wykorzystywania odpadów. Dzięki udziałowi w Konkursie uczestnicy
przekonają się dlaczego warto segregować BIO – odpady oraz przeanalizują nowe zasady
gospodarowania odpadami obowiązujące na terenie naszej gminy od 01.07.2019r.
§2
Zasady ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest:
Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

2.

Partnerami akcji są:
 ZGO sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu
 ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie.

3.

W Konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe z terenu gminy Jarocin, którzy zgłoszą swój
udział w akcji.

4.

Gotowość uczestnictwa w Konkursie należy potwierdzić „Deklaracją udziału” przesłaną drogą
elektroniczną na adres: beata.zawisla@jarocin.pl, marta.mazurek@jarocin.pl lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin do dnia 30.09.2019r.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. ,,Segregujemy BIO - odpady, bo
takie mamy zasady!”

5.

6.

Wykonane przez uczestników Konkursu prace plastyczne mogą zostać wykorzystane do
stworzenia kalendarza ściennego promującego segregację odpadów.

7.

Czas trwania Konkursu: od 20 września 2019 r. do 25 października 2019 r.

8.

Partner ZGO sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu w trakcie trwania
Konkursu zapewnia możliwość zorganizowania dla klas wizyt na zakładzie., tzw. „zielonych lekcji”
w ramach edukacji ekologicznej.

Organizator: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Partnerzy: „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin,
"ZGO-NOVA" Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 21 A, 63-200 Jarocin

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

Prace plastyczne powinny być wykonane techniką dowolną (malarstwo, rysunek, grafika, collage,
techniki mieszane), z zastrzeżeniem, że prace nie powinny zawierać elementów
trójwymiarowych.

2.

Prace będą przyjmowane w formacie A4 lub A3.

3.

Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej.

4.

Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną
(praca autorska). Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób,
z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac.

5.

Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

6.

Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę
na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie internetowej
Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

7.

Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko,
klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły, zawartymi na „Karcie zgłoszenia”. „Kartę zgłoszenia” wraz
z załącznikiem nr 1 należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej. Dane te będą służyć do
kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.

8.

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

9.

Pozyskane dane osobowe uczestników, wykorzystane będą włącznie do celów Konkursu.

10.

Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji Organizatora.
§4
Termin

1.

Prace plastyczne wraz z „Kartą zgłoszenia” należy składać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie
pok. nr 45 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10,
63-200 Jarocin.

2.

Prace powinny być dostarczone do 25.10.2019 r.

3.

Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu listopad 2019 r.

4.

Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
§5
Zakończenie Konkursu

1.

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora.

Organizator: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Partnerzy: „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin,
"ZGO-NOVA" Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 21 A, 63-200 Jarocin

2.

Jury szczególną uwagę będzie zwracało na estetykę wykonania, zgodność z tematyką Konkursu,
wkład pracy, oryginalność.

3.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

4.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.

5.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:
Klasy I-III,
Klasy IV-VI,
Klasy VII- VIII.

6.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach Konkursu
i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

7.

Przewiduje się stworzenie kalendarza ściennego z 13 najlepszych nadesłanych prac.
Nagrodami w Konkursie będą między innymi atrakcyjne gadżety i sprzęty elektroniczne.
Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych uczestników otrzyma stworzony z 13 najlepszych
prac kalendarz ścienny promujący segregację odpadów.

8.

9.

Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu listopad 2019 r.

§6
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Jarocinie,
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail . Współadministratorami są
spółki:
 ZGO sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1A, 63-200
Jarocin
 ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod
e-mail: iodo@jarocin.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w zakresie i w celu
niezbędnym do realizacji ww. konkursu w tym publikacji informacji o konkursie, wyników
zdjęć na stronach internetowych oraz mediach.
4. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Jarocin. Wyniki konkursu zawierające Państwa dane będą podane do publicznej między
innymi poprzez publikację na stronach internetowych Gminy Jarocin. Mogą być również
publikowane w prasie, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.
5. Państwa zgłoszone prace oraz Państwa dane osobowe zostaną przekazane do Muzeum
Regionalnego i tam będą przechowywane bezterminowo.
Organizator: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Partnerzy: „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin,
"ZGO-NOVA" Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 21 A, 63-200 Jarocin

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania. Ponadto mają Państwo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia
danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przystąpienia do
konkursu.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie
są profilowane.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Beata Zawisła
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
tel. 62 749 95 60
e-mail: beata.zawisla@jarocin.pl
Marta Mazurek – Dębska
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
tel. 62 749 95 46
e-mail: marta.mazurek@jarocin.pl
Organizator:

Partnerzy:

Jarocin, dnia 02.09.2019

Organizator: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Partnerzy: „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin,
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