REGULAMIN
Konkursu pn. „EKO-KOMIKS”
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I.
Organizator Konkursu:
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Brzeziny.
Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawuje Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.
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II.
Cele Konkursu:
Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego.
Zwrócenie uwagi na różnorodność działań sprzyjających środowisku.
Zwrócenie uwagi na możliwość ponownego wykorzystania odpadów.
Uświadamianie mieszkańcom o ich wpływie na środowisko naturalne.
Aktywizacja dzieci i młodzież, rozwój kreatywności.
III.
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do brzezińskich szkół
podstawowych, do dwóch grup wiekowych:
I.
klasy IV-VI,
II.
klasy VII-VIII.
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IV.
Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII brzezińskich szkół podstawowych.
Uczestnicy konkursu, osoby indywidualne, wykonują komiks o tematyce ekologicznej.
Forma wykonania komiksu jest dowolna - może to być projekt graficzny, rysunki
wykonane ołówkiem, kredkami, tuszami kreślarskimi, wyklejanki, a nawet wyszywanki.
Bohaterami historii mogą być ludzie, zwierzęta, jak i zupełnie fantastyczne postaci, np.
odpadek, pojemnik do segregacji, miasto, czarodziej czy drzewo. Ekologiczny może być
bohater, motyw bądź temat.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Praca powinna zawierać maksymalnie 5 kartek formatu A4.
Podpisane prace wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego
uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do
Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 12 października 2020
roku do godziny 15.00
Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Do konkursu nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
Prace będą oceniane przez Komisję, która wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej
kategorii wiekowej.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 19 października 2020 roku.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnej gazecie
BIS, na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz na fanpage Miasta Brzeziny.
Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych prac oraz dla każdego
uczestnika nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla uczestników Konkursu nastąpi do dnia 31
października 2020 roku.
Nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja ekologiczna
mieszkańców miasta Brzeziny-2020 r.”
V.
Prawa autorskie
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej prezentacji i publikacji w materiałach promocyjnych.
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VI.
Postanowienia ogólne
W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję
podejmie organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową.
W związku z ogłoszona pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z możliwością wprowadzenia
obostrzeń, organizator zastrzega sobie prawo zmian w ww. regulaminie dotyczących
sposobu dostarczania prac oraz wręczania nagród.

Załącznik do Regulaminu
Konkursu pn. „EKO-KOMIKS”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie
wizerunku do celów promocyjnych konkursu pn. : „EKO-KOMIKS”.

………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

…………………………………………………………………………….
(numer telefonu/adres e-mail)

Oświadczam, że :
3. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu pn. „EKO-KOMIKS” organizowanego przez
Burmistrza Miasta Brzeziny i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………… w ww. konkursie.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego
dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, klasa, nr.
telefonu- na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1).
5. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz
w prasie lokalnej, w celu informacji i promocji konkursu.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
7. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.
8. Zapoznałem się z klauzulą informującą (załącznik do Oświadczenia) , 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

Załącznik do Oświadczenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L.2016.119.1), dalej jako RODO- w związku z
pozyskiwaniem od Uczestnika będącego osoba fizyczną danych osobowych, podaje się
następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brzeziny, adres siedziby Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). czyli wyrażonej
zgody w celu przeprowadzenia konkursu pn. „EKO-KOMIKS”.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione do pozyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, członkowie Komisji konkursowej oraz
upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
6. Uczestnik uprawniony jest do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- usunięcia swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
- cofnięcia zgody.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do
przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

