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Regulamin konkursu plastycznego pn.  

„Segregacja – nic trudnego, zrób dla Świata coś dobrego”. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie plastycznym „Segregacja – nic trudnego, zrób dla Świata coś dobrego”, 

zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki 

nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o. o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska, 

 Promowanie dobrych nawyków w postaci segregacji odpadów, 

 Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych. 

  

 

§ 2. Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z miasta Hrubieszów. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

5. Prace konkursowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie 

do 30 kwietnia 2020 roku w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów. 

6. Zgłoszenia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, tj. rodzic bądź opiekun dziecka, 

któro wykonało pracę. 

7. Do złożonej pracy konkursowej należy dołączyć załączniki będące integralną częścią 

niniejszego Regulaminu. 

8. Pracę należy opisać wg. schematu: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, nazwa szkoły. 

9. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu. Zgłoszenie pracy do Konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw  własności 

złożonego egzemplarza pracy konkursowej. 

 

 

§ 3. Praca konkursowa 

 

1. Praca plastyczna powinna spełniać następujące kryteria: 

 Przedmiot pracy: Stworzenie Postaci, która pokaże zasady segregowania różnych 

rodzajów odpadów. 

 Forma: Książeczka o formacie A5 (wysokość x szerokość = 148 x 210 mm), układ 

poziomy, bez okładek 10 stron – po dwie strony na jedną frakcję odpadów. 

 Technika: płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, 
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§ 4. Ocena prac oraz ogłoszenie wyników 

 

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:  

 Zgodność pracy z tematyką konkursu, 

 Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

 Sposób ujęcia tematu,  

 Walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 

do 15 maja 2020 r.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

www.pgkimhrubieszow.pl 

5. Informacja o terminie, miejscu i czasie wręczenia nagród zostaną przekazane opiekunom 

laureatów drogą telefoniczną. 

6. Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia 

nagród.  

 

§ 5. Nagrody w konkursie 

 

1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych oraz dwóch wyróżnień.  

2. Laureaci Konkursu dostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Nie jest możliwe odstąpienia prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

 

§ 6. Prawa autorskie 

 

1.  Uczestnik Konkursu (Rodzic/Opiekun dziecka) poprzez złożenie wraz z pracą 

konkursową (dalej utwór i/lub praca), prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

Formularza zgłoszeniowego oświadcza, że przysługują mu do utworu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie, a przesłane prace nie naruszają żadnych praw stron 

trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub autorskich 

oraz wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora, bez dodatkowych kosztów ze 

strony Organizatora, autorskich praw majątkowych do przesłanych prac oraz udziela 

Organizatorowi wyłącznego prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego. 

2. Uczestnik Konkursu (Rodzic/Opiekun dziecka) upoważnia nieodpłatnie Organizatora 

do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, 

a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach 

Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także 

utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, 

utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera, nagrywanie na urządzeniach służących 

do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając 

nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie 

http://www.pgkimhrubieszow.pl/
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i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, 

c) wprowadzenie pracy do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, 

użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich 

kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci 

komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, 

d) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu, 

e) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, 

retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek 

środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie 

od standardu, systemu lub formatu, 

f) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne 

odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń jak i innych prac konkursowych, w tym 

w szczególności na wystawach pokonkursowych jak i inne przypadki 

publicznego odtwarzania, 

g) dokonywanie opracowań utworów, w tym prawo dokonywania obróbki 

komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności 

ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami 

rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania prac, jak również 

wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie 

opracowań, 

3. Uczestnik Konkursu (Rodzic/Opiekun dziecka) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa 

prac przekazanych zgodnie z niniejszym Regulaminem.   

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

 

1. Na podstawie 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 oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie 

Danych Osobowych (dz. U. poz.1000) Organizator informuje, że: 

a) Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Krucza 20, 22-500 

Hrubieszów, 

b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, 

c) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 

dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, 

jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający 

z przepisów prawa, 

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
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do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem, 

f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem 

Inspektor Danych Osobowych, osoby, do której może się Pani/Pan zwrócić 

w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

Kontakt: email: iod@pgkimhrubieszow.pl, 

g) w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia 

żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, 

kierując wiadomość na maila: iod@pgkimhrubieszow.pl, 

h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany 

publikowane będą na stronie internetowej Organizatora. 

3. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część. 

4. Uczestnik Konkursu oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć 

ze swoim wizerunkiem z uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej 

oraz innych mediach społecznościowych. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

www.pgkimhrubieszow.pl.  

 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa. 

http://www.pgkimhrubieszow.pl/

