
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

KOMPOST PRZYJACIELEM OGRODU 

 z dnia 6 października 2021 

 

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem jest firma MM Flex Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, 

Jodłowa 11,  na zlecenie Gminy Rudnik (47-411). 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Rudniku”. 

3. Celem konkursu jest: 

◦ rozwijanie zainteresowań ekologicznych, 

◦ kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec przyrody, 

◦ prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

(klasy 1-3 szkoły podstawowej) zamieszkujących lub uczęszczających do placówek 

przedszkolnych i szkolnych w Gminie Rudnik (47-411). 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie 1 pracę swojego autorstwa wykonaną 

dowolną techniką plastyczną odpowiadającą na temat: „Kompost przyjacielem ogrodu”. 

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, wystawiane i publikowane. 

5. Prace należy dostarczyć do sekretariatu swojej placówki w terminie:8 października do 8 

listopada 2021 r. Prace powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika 

oraz nazwą placówki. 

6. Wraz z pracą konkursową należy złożyć wypełniony i podpisany przez prawnego opiekuna 

formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszeń, które nie spełnią wymogów formalnych: 

dostarczonych poza wskazanym terminem oraz bez dołączonego formularza zgłoszenia. 

8. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i Gminy Rudnik 

(47-411) i nie podlegają zwrotowi. 

9. Uczestnik przystępując do Konkursu, poprzez wypełnienie załącznika niniejszego 

Regulaminu: 

◦ wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, w szczególności 

na publikację imienia i nazwiska, a w przypadku uczniów nazwy szkoły. 

◦ wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie 

(elektronicznie oraz w druku) nadesłanej pracy przez Organizatora i Gminę Rudnik 

(47-411). 

◦ Oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do złożonej pracy plastyczne i przenosi 

je na Organizatora i Gminę Rudnik (47-411) w zakresie niezbędnym do publikowania 

zdjęć, 



 

◦ przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonej pracy plastycznej  na 

rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 (Dz. U. Z dn. 23 lutego 1994r.) w szczególności zaś w zakresie 

wykorzystywania zdjęć w druku, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatora i Gminy Rudnik (47-411) oraz we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotniania i 

wprowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej), 

 

III. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

◦ wartość artystyczną i estetyczną prac, 

◦ interpretację i kreatywne przedstawienie tematu, 

◦ spełnienie wymogów formalnych. 

2. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. 

3. Wszelkie obciążenia związane z przekazaniem nagród leżą po stronie Organizatora. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród pomiędzy uczestnikami. 

5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

6. O wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

7. Od postanowienia Jury nie przysługuje odwołanie. 

 

VI. KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

Wszelkie dodatkowe informacje, związane z Konkursem, można uzyskać pod adresem  

e -mail………………………………………………………. 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie spory rozstrzyga Organizator konkursu i Gmina Rudnik (47-411). 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - KONKURS FOTOGRAFICZNY 

KOMPOST PRZYJACIELEM OGRODU 

 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………… 

 

NR TELEFONU…..………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł i opis pracy: 

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

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

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

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

 

 

Oświadczenie autora pracy 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu plastycznego „Kompost przyjacielem 

ogrodu” i w pełni akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych prac i nie naruszają one prawa autorskiego oraz prawa 

do ochrony wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Poprzez złożenie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora i Gminy Rudnik (47-411) 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w 

art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 

r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

 

 

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

data i miejscowość, czytelny podpis 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu i Gminę 

Rudnik (47-411) w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 

„Kompost przyjacielem ogrodu” oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania 

nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, a także innych celach 

wynikających z regulaminu tego Konkursu. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez 

Organizatora i Gminę Rudnik (47-411) w celu promowania Gminy Rudnik (47-411). 

 

 

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

data i miejscowość, czytelny podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, 

iż: 

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator i Gmina Rudnik (47-411) 

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu i zakresie 

niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, realizacji i rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego, archiwizacji zdjęć. 

3. Dane będą udostępniane wyłącznie Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych prac. 

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji konkursu 

fotograficznego 

 

 


