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Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa
Urząd Miasta Częstochowy

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

„Bycie EKO jest spoko”
Propagowanie ochrony środowiska naturalnego

REGULAMIN KONKURSU

I Cele:

➢ Propagowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych.

➢ Uwrażliwienie dzieci na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

➢ Propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska.

➢ Pobudzanie do kreatywnego myślenia.

➢ Przedstawienie pomysłów dzieci na ochronę środowiska naturalnego.

➢ Zachęcenie do stosowania plastycznych form wyrazu.

➢ Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

              



II Zasady udziału w konkursie:

Uczestnicy wykonują prace w dowolnej technice malarskiej, graficznej lub rysunkowej.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace plastyczne.

Maksymalny format prac - A3.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
kategoria I - szkoły podstawowe, kategoria II - szkoły średnie.

Prace powinny zawierać swoją metryczkę autora z informacjami:

- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- adres e-mail,
- pełna nazwa i adres szkoły do której uczęszcza,
- zgoda na udział w konkursie plastycznym według załącznika nr 1 do regulaminu 
(w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciela ustawowego dziecka).

Udział w konkursie potwierdza szkoła, wypełniając załącznik nr 2 do Regulaminu 
i przesyłając jego skan na adres e-mail: hufiec@czestochowa.zhp.pl. W tytule wiadomości
prosimy podać tytuł konkursu - „Bycie EKO jest spoko”.

III Termin konkursu:

do 31 października 2019 – przesłanie przez szkoły skanu potwierdzenia udziału 
– załącznik 2.

do 31 października 2019 – ostateczny termin złożenia oryginałów prac konkursowych 
w siedzibie organizatora tj. biurze Komendy Hufca ZHP Częstochowa, ul. Wilsona 34. 
Godziny otwarcia biura są dostępne na stronie www.czestochowa.zhp.pl (po prawej 
stronie - „grafik dyżurów”).

do 8 listopada – poinformowanie szkół o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród.

IV Postanowienia końcowe:

Jury w składzie powołanym przez Organizatora oceni pracę i wyłoni zwycięzców.

Konkurs finansowany jest ze środków gminy miasta Częstochowy.

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Koordynator konkursu z ramienia Organizatora – hm. Przemysław Kowalski 
– członek Komendy Hufca ds. środowiska lokalnego – tel. 503 – 499 -833.
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V Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Hufiec ZHP Częstochowa, ul. Wilsona 34.

2. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach 
określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji, oceny przygotowanych prac, 
sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wydania i wypłaty nagród Laureatom, na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych 
przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, 
w którym odbył się Konkurs).

4. Dane Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały 
filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu oraz materiały promocyjne 
i publikacje prasowe promujące wydarzenie i organizatora, zakwalifikowane jako 
materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach: przez okres 25 lat w archiwum Hufca ZHP Częstochowa,
wieczyście w Archiwum Państwowym. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, 
tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, sponsorzy 
i fundatorzy nagród (w celu sporządzenia list potwierdzających odbiór nagród), oraz 
Archiwum Państwowe. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na 
niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 

9. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym 
z odrębnych przepisów. 

10. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

               



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego  pod hasłem „Bycie EKO jest spoko”

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu „Bycie EKO jest spoko” zgłaszam udział:

Imię i nazwisko ………………………………………………………….………………..…….…………………………

Tytuł pracy / zdjęć …………………….…………………………………………………….…………………………………

Kategoria wiekowa …………………….…………………………………………………….…………………………………

Szkoła …………………….…………………………………………………….…………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zawartych w Karcie Zgłoszenia
przez Hufiec ZHP Częstochowa (ul. Wilsona 34), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Bycie
EKO jest spoko”.

………………………………………….……………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) * zgoda wymagana

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w punkcie V regulaminu
konkursu dotyczącą celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz
przysługujących mi prawach na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

………………………………………….……………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) * zgoda wymagana

Telefon kontaktowy(1) ……….………………….………………   e-mail(1) …….…………………………….………………………

Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Hufiec ZHP Częstochowa (ul.  Wilsona 34) drogą elektroniczną,
telefoniczną  lub  poprzez  SMS  (zgodnie  ustawą  z  dnia  18.07.2002  r.  o świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną) informacji dotyczących:
☐ uczestnictwa w konkursie,
☐ informacji dotyczących innych działań organizowanych przez Hufiec ZHP Częstochowa*właściwe zaznaczyć

………………………………………….……………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) * zgoda wymagana

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne,  bezterminowe,  nieograniczone  terytorialnie  rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka przez Hufiec ZHP Częstochowa (ul. Wilsona 34), do celów promocyjnych
Konkursu  oraz  Organizatora,  zgodnie  z art.  81  ust.  1  ustawy  z dnia  4 lutego  1994  roku  o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczny z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania, na
którym nastąpi rozstrzygniecie konkursu, są przechowywane w archiwum Hufca ZHP Częstochowa, mogą
zostać umieszczone w serwisach internetowych Hufca ZHP Częstochowa oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych i publikacjach prasowych. 
Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych z tym Konkursem.

………………………………………….……………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) * zgoda wymagana

               



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego  pod hasłem „Bycie EKO jest spoko”

………………………………………………………………….
(pieczęć szkoły)

ZGŁOSZENIE

Pełna nazwa szkoły:

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

Zgłaszamy swój udział w konkursie plastycznym „Bycie EKO jest spoko”
i akceptujemy zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

Ilość uczestników:  ……………………

Opiekunem konkursu z ramienia naszej Placówki jest:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy)

………………………………………………………………….

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

               


