
Regulamin konkursu ekologicznego  Zrób coś twórczego z odpadu starego! 

 

 

 I Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin konkursu określa zasady i warunki uczestnictwa, czas trwania konkursu, zasady 

przyznawania nagród. 

2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie oraz Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o.  z siedzibą w Wąbrzeźnie. 

3. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do 

selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów opakowaniowych. Ma także na celu prezentację sposobów 

ograniczania ilości powstających odpadów, rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności oraz 

popularyzację działań plastycznych/manualnych. 

4. Konkurs ma charakter indywidualny. 

5. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 

podstawowych. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych : 

• dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat 

• uczniowie szkół podstawowych klas I- III 

• uczniowie szkół podstawowych klas IV - VIII 

6. Czas trwania konkursu maj- czerwiec 2021 r. 

 

II Zasady konkursu 

 

1. Zadania konkursowe : 

• dzieci w wieku przedszkolnym              zabawka ekologiczna lub przedmiot użyteczny np. 

wazon, doniczka, pudełko; 

• uczniowie klas I – III                   puzzle bądź gra planszowa, ucząca jak i dlaczego 

segregujemy poszczególne rodzaje odpadów; 

• uczniowie klas IV – VIII               makieta z materiałów recyklingowych  

charakterystycznego miejsca w gminie Kowalewo Pomorskie; 

2. Prace powinny być wykonane z przedmiotów nadających się do recyklingu: puszki aluminiowe, 

makulatura, zużyte przedmioty plastikowe i szklane, nakrętki, korki, rolki papieru karton, folia 

bąbelkowa, tekstylia, opakowania po produktach itp. Przy wykonaniu pracy można stosować 

materiały pomocnicze tj. klej, taśma klejąca, farby, wycinki, jednak odpady wtórne powinny 

stanowić zdecydowaną większość tworzywa artystycznego. 

3. Zabrania się korzystania z zdemontowanych urządzeń i ich części. 

4. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.                                                                                                      

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczeń (stanowiących załącznik           

nr 1 niniejszego regulaminu). 

6. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim, w godzinach jego 

funkcjonowania (poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 9:00 do 15:00, wtorki od 9:00 do 

17:00 oraz dodatkowo w trzecią sobotę miesiąca od 9:00 do 14:00) w terminie do 31.05.2021 r. 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na  pracy zawierającą : imię   i nazwisko autora, 

wiek. 

 



 

III Ocena Prac Konkursowych 

 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, której skład ustali Organizator. 

2. Komisja Konkursowa oceni prace  biorąc pod uwagę szczególnie: 

• oryginalność w podjęciu tematu; 

• staranność wykonania, estetyka; 

3. Komisja Konkursowa dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna 

nagrody w kategoriach wiekowych. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac. 

 

IV Nagrody 

 

1. Dla laureatów poszczególnych kategorii wiekowych przyznane zostaną atrakcyjne nagrody 

( karty podarunkowe do sklepu sportowego : za zajęcie I m-ca bon  o wartości  500 zł,           

II m-ca 400,00 zł, III m-ca 300,00 zł oraz wyróżnienia. 

2. W ramach konkursu komisja konkursowa wyłoni  laureatów pierwszych, drugich  i trzecich 

miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz przyzna wyróżnienia. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wskazania większej liczby laureatów oraz 

przyznania nagród dodatkowych. 

4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie. 

5. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. 

 

V  Sposób i termin ogłaszania wyników 
 

1. Informacja o zakończeniu konkursu oraz o wynikach konkursu zostanie umieszczona na 

stronie kowalewopomorskie.pl najpóźniej w dniu 30.06.2021 r. 

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie  i miejscu 

wręczenia nagród  przez Organizatora. 

3. Prace podlegają zwrotowi po dokonaniu rozstrzygnięcia konkursu przez Organizatora. 

 

VI Przetwarzanie danych osobowych 

 

Organizator informuje,  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, 

że: 

 1. Administratorami  danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest: 

a) Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie,  ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo 

Pomorskie , tel. 56 684 10 24, e-mail:  burmistrz@kowalewopomorskie.pl   oraz 

b) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o.   z siedzibą 

w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 687 3191 

2. Kontakt z   Inspektorem Ochrony Danych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

danych: 

a)  e-mail: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 

mailto:burmistrz@kowalewopomorskie.pl
tel:+48566873191
mailto:iod@kowalewopomorskie.pl


Administratora, podany w punkcie 1, 

3. Zbierane przez Organizatorów  dane osobowe  przetwarzane będą w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu ekologicznego Zrób coś twórczego z odpadu starego! , publikacji 

informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej  Organizatora na  

podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO  - akceptacja warunków Regulaminu  konkursu, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonywania obowiązków prawnych Administratora – przepisy 

finansowe, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  dobrowolnej zgody na przetwarzanie w zakresie danych 

kontaktowych – numer telefonu, e-mail, oraz 

- dobrowolnej zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego) na opublikowanie 

informacji o laureatach konkursu w zw. z art.81 ustawy z dnia 4 lutego1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych   oraz w zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka.   

4.  Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych będzie  komisja konkursowa 

powołana przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. 

5.  W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części pozyskanych przez Organizatora 

danych osobowych (tj. imienia i nazwiska Zwycięzcy) i wizerunku będą  użytkownicy strony 

internetowej www.kowalewopomorskie.pl.. 

6.  Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty do tego uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

7.   Dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8.  Dane osobowe  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich 

zostały zebrane, czyli  organizacji i przeprowadzenia konkursu, a następnie 5 lat 

po zakończeniu 2021 r . ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie danych 

laureatów konkursu, którym wypłacono nagrody. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych 

osobowych,  

- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

-  zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje prawo wycofania   

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania 

danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu. 

11.  Podanie danych osobowych – imienia i nazwiska dziecka, kategorii wiekowej  jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania tych  danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie przez Pana/Panią danych 

kontaktowych  - adresu korespondencyjnego lub  e-maila  lub numeru telefonu  jest dobrowolne, 

a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości informowania  o uzyskanym  

wyniku. 



Rozpowszechnianie wizerunku dziecka na podstawie zgody ma charakter nieodpłatny                      

i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował  niemożliwością  publikacji  wizerunku 

Państwa dziecka w celach promocyjnych. 
 

VII Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora: Urząd Miejski  w Kowalewie 

Pomorskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 13, 

biuro nr 28,  tel. (56) 475-65-28. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.                                                                                                                

3. Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu. 

 
B.Lewandowska/ A.Dalke 
 

 


