
                                                                                   

 
Zadanie pn.: „Wyszków oddycha czystym powietrzem” – Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków”  

realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2019” 

 
 

 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 194/2019 

Burmistrza Wyszkowa  

z dnia 12 września 2019 r. 

  

 

Regulamin Konkursu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

„Co to jest smog?” 
 

I. Cele konkursu 

 
Celem konkursu jest:  

1) zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci;  

2) kształtowanie pro środowiskowych postaw, wartości i przekonań wśród dzieci; 

 

II. Organizator 

1) Organizatorem konkursu plastycznego jest Burmistrz Wyszkowa. 

2) Adres Organizatora:  

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 742-42-01, fax (29) 742-42-09 

3) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Anna Biernacka. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

III. Uczestnicy 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie dzieci z klas I-III poniższych szkół: 

a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie 

b) Szkoła Podstawowej nr 2 w Wyszkowie 

c) Szkoły Podstawowej nr 3 w Wyszkowie 

d) Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie 

e) Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkowie 

f) Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym, 

g) Szkoły Podstawowej w Lucynowie, 

h) Szkoły Podstawowej w Leszczydole-Nowinach, 

i) Szkoły Podstawowej w Rybnie, 

 

-których prace wraz z formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1) zostaną złożone do Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie.  

 
IV. Założenia ogólne 

1) Nagrody rzeczowe w konkursie są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2019”.  

2) Konkurs plastyczny, który polega na pokazaniu przez dzieci jak postrzegają smog na 

przykładzie miasta Wyszkowa. 

3) Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 do dnia 15.10.2019 r. Prace winny być podpisane na 

odwrocie (imię i nazwisko autora, nazwa placówki). 

a) Prace plastyczne (wszystkie prace ze szkoły) powinny zostać złożone w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny dla klas I-III - Co to jest smog?”.  
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4) Materiały dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

1) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2) Każda szkoła biorące udział w konkursie wyznacza Koordynatora konkursu. 

3) Koordynator przedstawia wychowawcom poszczególnych klas regulamin konkursu 

plastycznego.  

4) Koordynator sprawuje nadzór nad konkursem w obrębie szkoły, współpracuje 

z  Organizatorem oraz zbiera prace wykonane przez dzieci i dostarcza je do Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie.  

5) Jedna praca konkursowa może być złożona przez jednego ucznia. 

6) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne 

ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

7) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach 

organizowanych w celu popularyzacji. 

 

 

VI. Wykonanie prac 

1) Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze – A3 techniką płaską. 

2) Treść prac powinna przedstawiać problem smogu, pokazanie przez dzieci jak postrzegają 

smog na przykładzie naszego miasta – Wyszkowa. 

3) Prace mogą być wykonane przez uczniów na zajęciach w szkole. 

4) Wraz z pracą należy złożyć podpisaną klauzulę informacyjną dotycząca ochrony danych 

osobowych będącą integralna częścią formularza zgłoszeniowego.  

 

 

VII. Komisja konkursowa i publikacja wyników 

1) Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z pracowników Organizatora. 

Komisja może działać w składzie 3-6 osób i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 

Osoby wchodzące w skład komisji nie będą związane z grupami twórców. 

2) Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

3) Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

4) Kryteria oceny Komisji konkursowej: 

a) samodzielność wykonania pracy, 

b) kreatywność, 

c) estetyka, 

d) zgodność z tematyką Konkursu. 

VIII. Wyniki 
1) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji informacyjno - 

edukacyjnej w WOK HUTNIK, która odbędzie się 8 listopada 2019 r. 

2) Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie pod adresem www.wyszkow.pl . 

3) Podczas konferencji zorganizowanej w WOK Hutnik odbędzie się: 

a) Debata wśród uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy 

Wyszków nt. smogu i poprawy jakości powietrza,  

http://www.wyszkow.pl/
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b) prezentacja zwycięskich prac konkursowych, 

c) prezentacja filmu edukacyjno-informacyjnego. 

IX. Nagrody 

1) Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę: 

a) I miejsce – hulajnoga, 

b) II miejsce – kamerka wodoodporna, 

c) III miejsce – słuchawki bezprzewodowe. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1) Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i 

informacji podanych w związku z Konkursem. 

4) W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.wyszkow.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

„Co to jest smog?” 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

„Co to jest smog?” 

 

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Koordynatora konkursu………………………………………………………. 

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………….... 

Adres………………………………………………………………………………………..…... 

Telefon…………………………………… 

 

Miejscowość, data…………………………………..... 

Podpis Koordynatora konkursu…………………………………… 

 

 

 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac zgody do ich nieodpłatnego 

opublikowania na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 
Zadanie pn.: „Wyszków oddycha czystym powietrzem” – Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków”  

realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2019” 

 
 

ZGODA RODZICÓW* 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………………. 

W konkursie plastycznym pn. „Co to jest smog?” 

 

…………………….       ……………………… 

Data i miejscowość        podpis rodzica/opiekuna* 

Klauzula Informacyjna Dotycząca Ochrony danych Osobowych* 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

danych osobowych oraz przysługujących praw z tym związanych: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyszków z siedzibą 

w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków reprezentowana przez Burmistrza Wyszkowa, 

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wyszkow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do celów 

związanych z organizacją konkursu „Co to jest smog?”, przez Gminę Wyszków, do 

wyłonienia zwycięzcy konkursu i innych osób nagrodzonych oraz do upowszechnienia 

informacji na temat Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych. 

 Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w konkursie i przyznania nagród. 

 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a po tym czasie będą 

przechowywane przez okres określony przepisami prawa. 

 Dostęp do danych posiadają uprawnienie pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Dane 

zostaną udostępnione Jury. 

 Dane zwycięzców i innych osób nagrodzonych mogą być rozpowszechniane. 

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

o w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać 

Pani/Pana dane osobowe w ww. celu, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw 

i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 
o prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, 
o prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej 

zgody, 
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2), 
o prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

o w procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie 

podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, 

w oparciu o dane przekazane do przetwarzania. 

 

 

…………………….       ……………………… 

Data i miejscowość        podpis rodzica/opiekuna* 

*w przypadku niepełnoletności uczestnika konkursu 


