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REGULAMIN  

V KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„STOP WYPALANIU TRAW” 

dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Sucha Beskidzka  

 
 

1. Cel konkursu: 

 

1) podniesienie poziomu świadomości społecznej związanej z konsekwencjami wypalania traw,  

2) przedstawienie przez dzieci i młodzież z terenu miasta Sucha Beskidzka tematu zagrożeń 

powstałych na skutek wypalania traw, 

3) łączenie wiedzy i świadomości ekologicznej z działaniami artystycznymi. 

 

2. Organizator: 

 

1) Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suchej Beskidzkiej,  

2) Gmina Sucha Beskidzka.  

 

3. Uczestnicy: 

 

1) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Sucha Beskidzka, 

w następujących kategoriach: 

a) I grupa – uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej,  

b) II grupa – uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej, 

2) każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A4 lub A3 wykonaną dowolną 

techniką (prace wykonane w innych formach nie będą oceniane).  

 

4. Kryteria pracy konkursowej: 

 

1) prace powinny spełniać następujące kryteria: 

a) nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac 

na określony w tytule konkursu temat,  

b) muszą nawiązywać do tematu zagrożeń powstałych na skutek wypalania traw,  

2) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 

autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (t.j. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej miasta, 

3) do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace przekazane bez ww. Oświadczenia 

nie będą brały udziału w konkursie.   

 

5. Termin i warunki dostarczenia prac: 

 

1) prace wykonane zgodnie z wymogami należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sucha Beskidzka  

ul. Mickiewicza 19 – Referat Promocji i Spraw Społecznych, I piętro, pok. 26 – do dnia  

31 marca 2021 roku,  



Strona 2 z 2 
 

2) prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać na odwrocie następujące informacje: imię  

i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, klasa, 

3) prace złożone po terminie nie będą oceniane. 

 

6. Zasady przyznawania nagród: 

 

1) autorzy najlepszych trzech prac w każdej z kategorii otrzymają dyplomy uznania oraz drobne 

upominki rzeczowe,   

2) dokonaniem oceny prac oraz przyznaniem nagród zajmie się komisja konkursowa wyłoniona 

przez Organizatora,  

3) prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez komisję,  

4) decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna,  

5) wyniki konkursu zostaną opublikowane po zakończeniu oceny prac przez komisję konkursową na 

stronie internetowej miasta Sucha Beskidzka. 

 

7. Postanowienie końcowe: 

 

1) w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć pracę 

uczestnika konkursu, 

2) zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych  

w niniejszym regulaminie.  

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gmina Sucha Beskidzka z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy  

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, 

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl 

3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, 

4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim,  

5) pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  

6) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia konkursu, a następnie zostaną 

zarchiwizowane zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, 

7) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

8) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

9) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału 

w konkursie.  
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu  

V Konkursu plastycznego 

„Stop wypalaniu traw”   

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

 
 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „Stop wypalaniu traw” 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Sucha Beskidzka 

przez Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

w Suchej Beskidzkiej oraz Gminę Sucha Beskidzka i wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………… 

Szkoła Podstawowa …………………………………………..…………. klasa ……… 

w ww. konkursie.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego 

dziecka dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu: imię, nazwisko, wiek, 

nazwa szkoły, klasa – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.UE.L.2016.119.1). 

3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego 

dziecka oraz pracę zarejestrowanych podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie 

internetowej Organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.  

5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.  

6. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną, że posiadam prawo dostępu do danych 

osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe 

warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U.UE.L.2016.119.1). 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
                      (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)      

 


