
      Regulamin konkursu pn. 

„OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu pn. „ OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”  jest Starosta  
Turecki.
2. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu tureckiego z podziałem na     
dwie  kategorie:
- dla uczniów klas I – III,
- dla uczniów klas IV – VIII.
Prace będą oceniane w kategorii indywidualnej. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej: sposoby oszczędzania energii 
w życiu codziennym.
4. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 
itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).
5. Dla uczestników konkursu organizator przewidział atrakcyjne nagrody. 
6. Termin realizacji konkursu:  24.10.2022 r. -  25.11.2022 r. 

II.     Cel konkursu:  

1.  Zwiększenie świadomości energetycznej.
2.  Nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska.
3.  Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.
4.  Rozwijanie zainteresowań artystycznych.
5.  Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Praca na odwrocie powinna zawierać opis: nazwisko i imię autora pracy, numer klasy oraz nazwę i adres
szkoły (drukowanymi literami).
2. Uczestnik  może zgłosić tylko jedną pracę.
3.  Prace  wraz  z  kartą  zgłoszeń  oraz  oświadczeniem  (stanowiące  odpowiednio   załącznik  nr  1  i  2  do
regulaminu) należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub
dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Starostwo Powiatowe w Turku Wydział Geodezji i Ochrony
Środowiska, ul. Łąkowa 4a, 62-700 Turek. Na przesyłce prosimy o dopisek: „Konkurs Plastyczny – Wydział
Geodezji i Ochrony Środowiska”.
4. Za datę doręczenia pracy oraz zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu pod wskazany adres.
5. Prace biorące udział w niniejszym konkursie nie mogą być już nagradzane w innych konkursach 
organizowanych w przeszłości na żadnym szczeblu.
6. Prace nadesłane po obowiązującym terminie, w innym niż dopuszczonym formacie, nie podpisane lub bez
dołączonej podpisanej karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenia, stanowiących odpowiednio Załącznik 
nr 1 i nr 2 do Regulaminu  nie będą brały udziału w konkursie.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, w tym również nagrodzonych.
 



IV. Komisja konkursowa oraz przyznawanie nagród

1. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku.
2. Kryteria oceny prac są następujące:
a) spójność pomysłu z tematem konkursu,
b) oryginalność pomysłu,
c) estetyka wykonania.
3. Komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych
laureata I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione. 

V. Informacje dodatkowe:

1. Wyniki konkursu zawierające imię i nazwisko, numer klasy oraz nazwę szkoły uczestnika zostaną 
opublikowane na  stronie internetowej Starostwa  Powiatowego w Turku, a także dopuszcza się publikację 
na portalu społecznościowym  Facebook. Dodatkowo wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie   
i terminie podsumowania konkursu telefonicznie lub drogą e-mailową.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem Regulaminu.
3. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na fotografowanie oraz publikację prac na stronie 
internetowej  oraz we wszystkich publikacjach Starostwa Powiatowego w Turku.

Kontakt do organizatorów:

Zofia Szymańska – 63 222 32 80
Katarzyna Skoczylas – 63 222 33 40
Klaudia Wojciechowska – 63 222 32 84

Adres e-mail: srodowisko@powiat.turek.pl



                                      Załącznik nr 1 do   
                                                   Regulaminu konkursu pn .

                                                                                                      „OSZCZĘDZAM ENERGĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”

KARTA ZGŁOSZENIA
 konkursu pn.

       „OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”

Imię i nazwisko ...................................................................................................................…
(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Numer klasy ...........................................    
(wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                    

Nr telefonu……………………….. e-mail ..................................................................
          (wypełnić obowiązkowo)                                            (wypełnić dobrowolnie)

                                                                                      …………………………………………..
                                                                                                           podpis rodzica (opiekuna)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest Starosta Turecki
z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2.  Wyznaczono inspektora ochrony  danych,  z którym można się kontaktować  poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl     lub pisemnie na
adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka (podopiecznego) wykorzystywane będą w celach wynikających z regulaminu konkursu
pn. „OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”;
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c)  Administrator  nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,  ale są one potrzebne osobom, których dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym pn.: „Oszczędzam energię – dbam o środowisko” 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
10. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronach Starostwa Powiatowego w Turku.
 
* rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Zapoznałam(em) się …………………………………………………………………………………………………………………

           data i czytelny podpis

mailto:iodo@powiat.turek.pl


                                       Załącznik nr 2 do   
                                                   Regulaminu konkursu pn .

                                                                                                      „OSZCZĘDZAM ENERGĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”

OŚWIADCZENIE dla rodziców/opiekunów

Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego)…………………………………………………

w  konkursie  plastycznym  pn.  „OSZCZĘDZAM  ENERGIĘ  –  DBAM  O  ŚRODOWISKO”,  którego

organizatorem jest Starosta Turecki. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu oraz

w pełni go akceptuję.  

                                                                                 

                                                                                               …………………………………………

                                                                                                                              podpis rodzica (opiekuna)                                  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest Starosta Turecki
z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2.  Wyznaczono inspektora ochrony  danych,  z którym można się kontaktować  poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl     lub pisemnie na
adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka (podopiecznego) wykorzystywane będą w celach wynikających z regulaminu konkursu
pn. „OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – DBAM O ŚRODOWISKO”;
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c)  Administrator  nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,  ale są one potrzebne osobom, których dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym pn.: „Oszczędzam energię – dbam o środowisko” 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
10. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronach Starostwa Powiatowego w Turku.
 
* rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Zapoznałam(em) się …………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                            data i czytelny podpis

mailto:iodo@powiat.turek.pl

