
REGULAMIN KONKURSU 

,,Mieszkańcy Gminy Miasto Nowy Targ wobec problemu zanieczyszczenia powietrza”

 - konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych  (paliwa  stałe)  w  mieście  Nowy Targ”  współfinansowanego przez  Regionalny  Program
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś 4 Regionalna polityka
energetyczna,  Działanie  4.4  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza,  Poddziałanie  4.4.3
Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

2. CELE

a)  podniesienie  poziomu  wiedzy  uczniów  dot.  niskiej  emisji  wraz  z  promowaniem  postaw
ekologicznych wśród dzieci i młodzieży
b)  zainteresowanie  dzieci  problemami  racjonalnego  gospodarowania  energią  oraz  kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za środowisko, 
c) promowanie wykorzystywania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, 
d) kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego. 

3. UCZESTNICY
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych oraz uczniów szkół

średnich z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.
 Uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnie.
 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

4. ZASADY
 Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  według  własnego pomysłu zdjęcia.
 Prace  konkursowe  powinny  ściśle  dotyczyć  tematyki  edukacji  ekologicznej  tj.  głównie

zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
 Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. 
 Wykluczone są prace zbiorowe.
 Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

5. KRYTERIA OCENIANIA
Konkurs będzie podzielone na dwie kategorie wiekowe:
I – uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII),
II – uczniowie szkół średnich.
Oceniane zostaną:



 samodzielność wykonania pracy przez ucznia,
 zgodność z tematem,
 walory artystyczne i estetyczne,
 pomysłowość.

6. NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna nagrody niepieniężne w dwóch osobnych kategoriach wiekowych za: I, 
II i III miejsce oraz 2 nagrody pocieszenia.

7.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

O  wynikach  Konkursu,  terminie  i  miejscu  wręczenia  nagród  laureaci  zostaną  mailowo  lub
telefonicznie poinformowani przez Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Do każdej pracy należy przesłać:

- skan podpisanej metryczki (załącznik nr 1) 
- skan podpisanej zgody rodzica/ opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik

nr 2)
 Odebranie nagrody odbywa się na koszt własny.
 Prace bez wypełnionej zgody nie biorą udziału w konkursie.
 Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 Zdjęcie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: 

sylwester_magiera@um.nowytarg.pl , w terminie do 21.12.2020 r.,
 Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Miasto 

Nowy Targ
 Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad 

niniejszego Regulaminu. 
 Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu.
 Informacje uzyskane od uczestników konkursu za pośrednictwem wypełnionych przez 

nich załączników będą wykorzystane do celów informacyjnych na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.).

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i 
informacji o uczestnikach konkursu na stronie internetowej Organizatora, a także na 
łamach prasy lokalnej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie  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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 dostępu do treści  swoich danych oraz możliwości  ich poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania  oraz  do  przenoszenia  swoich  danych,  a  także  –  w  przypadkach przewidzianych
prawem -  prawo do  usunięcia  danych  i prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania
Państwa danych.

 wniesienia  skargi  do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………………………………………

Wiek/ klasa: …………………………

Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna:………………………………..……………………………………………………

E – mail rodzica/ opiekuna ………………………………………………….……………………..................................

Nazwa i adres placówki szkolnej:

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

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



Załącznik  nr 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………...............................................................................................
                                   ( imię i nazwisko dziecka)       
            
w konkursie fotograficznym ,,Mieszkańcy Gminy Miasto Nowy Targ wobec problemu zanieczyszczenia
powietrza” organizowanym przez Gminę Miasto Nowy Targ

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych moje i 
mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z  Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wzięcia udziału w konkursie.

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej 
mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 
pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

…………..………………………………..…                                       ………………………………………………………………
    miejscowość i data                                                               czytelny podpis rodziców/opiekunów


