
KONKURS „EKO- RYMOWANKA ” 

-REGULAMIN- 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu na wierszyk o recyklingu pn. „EKO-

RYMOWANKA” 

2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gmina Bukowsko. 

3. Prace można składać do dnia 9 kwietnia 2021 roku. 

4. Celem konkursu jest: 

a. kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, 

b. wspieranie idei  segregacji odpadów, uświadomienie jak ważna jest segregacja odpadów 

oraz zwrócenie uwagi na ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku poprzez 

recykling,  

c. rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich. 

5. Przedmiotem konkursu jest napisanie przez ucznia wiersza na temat: segregacji odpadów 

komunalnych, jak ważny jest recykling w cyklu życia odpadu, co należy robić by ograniczać 

ilości wytwarzanych odpadów i jak dbać o otaczające nas środowisko.  

6. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

 - dla uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3), 

 - dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8). 

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I JEGO PRZEBIEG  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych  

z terenu gminy Bukowsko). 

2. Wiersz musi być pracą autorską, napisaną samodzielnie, która wcześniej nie była nagradzana 

ani publikowana, nie może być pracą zbiorową.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden wiersz,  

4. Wiersz powinien odnosić się do m.in. następujących zagadnień: poprawnej segregacji 

odpadów, recyklingu odpadów, kształtowania pozytywnej postawy względem środowiska oraz 

uświadamiania problemu nadmiernej ilości wytwarzanych odpadów.  



5. Każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą zgłoszenia według załącznika 

nr 1 do regulaminu, karta zgłoszenia powinna być przyklejona na odwrocie pracy. Do pracy 

powinna być dołączona podpisana klauzula RODO – załącznik nr 2 do regulaminu. 

6. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bukowsku, w zaklejonej, podpisanej 

kopercie z dopiskiem KONKURS „EKO- RYMOWANKA ”, do 9 kwietnia 2021 r. do godziny 

15:00. 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności  

z tematyką konkursu, zawartością merytoryczną i kreatywnością twórców.  

2. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez Organizatora. Rozstrzygnięcie 

nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania prac.  

3. W finale konkursu jury wyłoni po trzech laureatów indywidualnych w każdej z kategorii,  

(I, II, III miejsce), dla pozostałych uczestników przewidziano upominki . 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 

www.bukowsko.pl. 

5. Nagrody przewidziane w konkursie:  

a. łącznie zostanie przyznanych 6 nagród rzeczowych; 

6. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  

7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.  

8. Prace laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: 

www.bukowsko.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania publikacji, ulotek, 

plakatów, itp., zawierających prace złożone w ramach konkursu.  

9. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie jej na stronach 

internetowych, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, wydawanych przez Urząd 

Gminy w Bukowsku. 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU:  

1. Ogłoszenie konkursu – 29 marca 2021 r.,  

2. Składanie prac konkursowych do 9 kwietnia 2021 r. (do godziny 13:00), 

3. Wybór 3 najlepszych prac w każdej kategorii w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia 

przyjmowania prac. 

4. Jury wyłoni laureatów (I, II, III miejsce) w każdej kategorii.  

http://www.bukowsko.pl/


5. O terminie i miejscu rozdania nagród i upominków laureaci i uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia 

konkursu. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celu ich szerszej 

popularyzacji. 

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

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

warunków Regulaminu 

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

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

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

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

hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094). 

8. Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). Uczestnikom konkursu 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 

skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia 

udziału w konkursie.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bukowsko.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1     DO REGULAMINU - KONKURSU „EKO -RYMOWANKA”  

 

Karta zgłoszenia 

KONKURS „EKO –RYMOWANKA ” 

 

1. Nazwa placówki, z której pochodzi uczestnik: 

……………………………………………………....................................................................... 

2. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………..  

3. Tytuł wiersza ...............................................................................................………………….  

4. Klasa …………………………………………………………………………………………  

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

telefon kontaktowy........................................................................................................................  

 

     ………………………………………………………… 

miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

- proszę wypełnić drukowanymi literami, wyciąć i przykleić na odwrocie pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2     DO REGULAMINU - KONKURSU „EKO -RYMOWANKA”  

Klauzula RODO 

w stosunku do uczestników Konkursu „EKO –RYMOWANKA” 

Informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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) dalej 

„RODO”, jest Urząd Gminy w Bukowsku, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, e-mail: 

sekretariat@bukowsko.pl, tel. 13 4674015. 

 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 13 4674015 wew. 54 lub pocztą elektroniczną e-mail: 

iod@bukowsko.pl 

 

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  

i promocji Konkursu „EKO –RYMOWANKA”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu  

w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)  

 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

 

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.  

 

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie poprzez podany kontakt do Administratora.  

 

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych……………………………………… 

osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych 

zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie „EKO –RYMOWANKA ”w celu 

przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Urząd Gminy w Bukowsku, Bukowsko 290, 

38-505 Bukowsko, tel. 13 4674015, e-mail: sekretariat@bukowsko.pl  

 

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość) 
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