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Regulamin konkursu 
 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lisia Góra oraz Pracownicy Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Lisia Góra. 

 

§ 2 

Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu 

Gminy Lisia Góra. 

 

§ 3 

Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

1. Propagowanie wiedzy na temat: 

 krzewienia idei ekologii wśród uczniów, 

 dbałości o czystość środowiska naturalnego, 

 promowania idei powtórnego wykorzystania odpadów. 

 

 

 

§ 4 

Prace konkursowe 

 

Tematem konkursu jest ,,Drugie Życie śmieci''. Technika pracy przestrzenna                               

z wykorzystaniem odpadów, powinna finalnie pokazać dowolny przedmiot/eksponat 

wytworzony z odpadów pochodzących z recyklingu. Liczy się wyobraźnia, kreatywność i 

ciekawy pomysł wykonania. 

 

 

 



 

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

 Imię i nazwisko autora pracy, 

 wiek, 

 klasa, 

 adres, 

 nazwa szkoły,  

 imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna  

 

oraz wypełnione przez rodzica/opiekuna oświadczenie dla uczestnika (dostępne    

w załączniku). 

 

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej pracy konkursowej, zabrania się 

tworzenia prac zbiorowych. 

Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 16. 

Ostateczny termin składania prac do 1 czerwca 2022 r. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

 

1. Prace konkursowe oceni Wójt oraz Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Gminy 

Lisia Góra. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 czerwca 2022 r.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 czerwca 2022 r. na stronie Urzędu Gminy Lisia 

Góra, komisja skontaktuje się ze zwycięzcami w celu wręczenia nagród. 

4. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych (I,II i III miejsce): 

 

Kategoria 1. Uczniowie klas I-III: 

 

Kategoria 2. Uczniowie klas IV-VI: 

 

Kategoria 3. Uczniowie klas VII-VIII:  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.1 Organizator nie zwraca prac. 

1.2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu 

warunków Regulaminu. 

1.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowani. 

1.4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora: www.lisiagora.pl, od dnia ogłoszenia konkursu. 

1.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1.6. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2022, poz. 888). 

1.7. Udział w konkursie związany jest z przetwarzaniem danych osobowych uczestników 

w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu na podstawie art. 13 

http://www.lisiagora.pl/


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) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.) RODO tzn., że: 

1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia 

Góra 

2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze można się skontaktować 

pisemnie na adres administratora lub pocztą elektroniczną iod@lisiagora.pl , 

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu, 

4) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania niniejszego konkursu, 

5) w okresie, o którym mowa w pkt.4 autor pracy (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice 

bądź opiekunowie prawni) posiada prawo do: 

a. dostępu do udostępnionych danych osobowych, 

b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, 

7) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, 

8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, 

w tym profilowania. 

1.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 
 

 

 

Wójt Gminy Lisia Góra  

oraz Pracownicy Wydziału Ochrony  

Środowiska Urzędu Gminy Lisia Góra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@lisiagora.pl


 

 

 

Załącznik: Oświadczenie dla uczestnika. 

 

 

Załącznik 

 

Oświadczenie dla uczestnika 
 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................... 

zamieszkały(a)..............................................................................................................................  

wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) 

..................................................................................................................................................... 

w celach związanych z konkursem pt. ,,Drugie życie śmieci''. 

 

 

 

 

 

 

................................................................ 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


