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OGÓLNY REGULAMIN  

Konkursu edukacyjno - informacyjnego  
 dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 pod hasłem  
 „NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA”  

 
  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Organizator konkursu: Prezydent Miasta Kielce (Gmina Kielce). 

Koordynator konkursu: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce. 

 

II. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów i dzieci z palcówek oświatowych tematyką 

zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii, ochrony klimatu i prawidłowej gospodarki odpadami 

poprzez zachęcenie ich do wyrażenia swojej wizji w danej dziedzinie w różnych formach prac konkursowych. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 
 

1. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu miasta Kielce.      

Uczestnikami konkursu są dzieci z placówek przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych                                             

i ponadpodstawowych wraz z nauczycielami.  

2. Konkurs podzielony jest na sześć kategorii wiekowych, które muszą składać się z  grup nie większych niż 

30 osób tj.: 

a.  Placówka przedszkolna - dzieci w wieku 3-4 lata 

b.  Placówka przedszkolna - dzieci w wieku 5-6 lat 

c. Szkoła podstawowa klasy 1-3 

d. Szkoła podstawowa klasy 4-6 

e. Szkoła podstawowa klasy 7-8 

f. Szkoła ponadpodstawowa 

 

 

IV. Zadanie konkursowe. 
 

Składa się z 6 tematów zadaniowych dla poszczególnych kategorii wiekowych . 

1. Placówka przedszkolna - dzieci w wieku 3-4 lata ( temat przewodni – odpady) 
2. Placówka przedszkolna - dzieci w wieku 5-6 lat  (temat przewodni - energia, powietrze) 
3. Szkoła podstawowa klasy 1-3 (temat przewodni woda) 
4. Szkoła podstawowa klasy 4-6 (temat przewodni przyroda) 
5. Szkoła podstawowa klasy 7-8 (temat przewodni klimat)  
6. Szkoła ponadpodstawowa (temat przewodni  elektromobilność). 
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V. Warunki udziału w konkursie. 
 
1. Udział w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Czas trwania konkursu: 20 luty 2023 r.  – 31  maja 2023 r.  

3. Udział w kategoriach konkursu jest uzależniony od segmentu edukacyjnego, w którym funkcjonuje 
uczestnik (nauczyciel, uczeń, dziecko, szkoła czy przedszkole). Szczegóły dotyczące prac konkursowych 
określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu „Warunki szczegółowe konkursu”.  

4. Wykonanie zadania konkursowego nr 6 powinno być poprzedzone zajęciami tematycznymi dotyczącymi 
w/w zagadnień dostosowanymi do poziomu edukacji, zaproponowanymi przez nauczyciela lub 
zainspirowane propozycjami edukacyjnymi Instytucji zewnętrznej zajmującej się dana tematyką. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1a ) na adres email: iza.wierzba@um.kielce.pl do dnia 17 lutego 2023 r.  

6. Obowiązkiem uczestnika zadania konkursowego nr 6 jest dołączenie do pracy karty zgłoszeniowej autora, 

stanowiącej odpowiednio załącznik nr 2  zawierającej odpowiednie zgody, w tym zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 

osobowych. Tylko osoby spełniające wymagania Regulaminu konkursu zostaną dopuszczone do udziału 

w konkursie.  

7. Do prac zgłaszanych przez szkołę należy dołączyć formularz zbiorczy tych prac, stanowiący załącznik nr 3 

do niniejszego regulaminu.  

8. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla pocztowego). 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu we własnym 

zakresie. 

10. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom z wyjątkiem makiet w kategorii IV. 

 

VI. Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania 
 

1. O wyłonieniu zwycięzców, laureatów konkursu w kategorii zadaniowej nr 6 decyduje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Kielce. 

2. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który 

przechowywany będzie w siedzibie Organizatora. 

3. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora przyzna Dyplomy oraz nagrody / upominki.  

4. W Konkursie nie mogą brać udział członkowie komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, a także 

członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 

5. Organizator przewiduje  ufundowanie drobnych upominków indywidualnych dla wszystkich uczestników 

konkursu typu: wydawnictwa, artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowo - turystyczny, 

fotograficzny, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny i optyczny, gry dydaktyczne, statuetki, 

dyplomy.  

6. Organizator przewiduje ufundowanie nagród dla osób, które zdobyły miejsce 1 - 3 w  zadaniu 

konkursowym nr 6 pkt. typu: wydawnictwa, artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowo - 

turystyczny, fotograficzny, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny i optyczny, gry dydaktyczne, 

statuetki, dyplomy. 

7. Organizator przewiduje ufundowanie nagród dla placówek oświatowych za zajęcia miejsca 1-3 typu: 

pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie służące edukacji, statuetki, dyplomy. 

8. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac 

nienagrodzonych lub placówek oświatowych. 
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9. Decyzje Komisji konkursowej są ostatecznie, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Ocenie komisji podlegać będą następujące aspekty pracy:  

 

a. zawartość merytoryczna i zgodność z tematem 

b.  oddziaływanie promocyjno-edukacyjne  

c. innowacyjne, kreatywne podejście do tematu 

d.  jakość, estetyka i samodzielność wykonania 

11. W ramach Konkursu: 
a) nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody rzeczowej osobom trzecim, 
b) nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody rzeczowej. 

12. Ogłoszenie wyników konkursu w poszczególnych kategoriach oraz wręczenie nagród nastąpi podczas 
uroczystej gali finałowej zaplanowanej na czerwiec 2023r. O szczegółach wydarzenia placówki oświatowe 
zostaną powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.  

13. Lista placówek, osób oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostanie udostępniona na 
stronach internetowych Organizatora oraz partnerów konkursu niezwłocznie po zakończeniu finałowej 
gali konkursowej. 

 

VII. Prawa autorskie. 
 

1. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, każdy uczestnik Konkursu, również ten w imieniu którego działają 

przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie                                   

z przekazanej pracy konkursowej, zwanej dalej „utworem”, na następujących polach eksploatacji: 

   

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,   

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie                      

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,   

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV; publikowanie utworu na stronach 

internetowych Organizatora oraz partnerów konkursu, 

4) wykorzystywania utworu w zakresie działań promocyjnych lub informacyjnych Organizatora, partnerów 

konkursu samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania utworu na: 

reklamach świetlnych, prezentacji w formie przestrzennej lub innych, dowolnych technikach,                                       

w szczególności, w celu autopromocji Organizatora, partnera konkursu podczas spotkań, konferencji, 

targów i imprez branżowych oraz   w ramach wewnętrznych prezentacji Organizatora (niepublicznych), 

partnera konkursu,  

5) wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania                     

na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading).   

2. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, każdy uczestnik Konkursu, również ten w imieniu którego działają 

przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez 

Organizatora, partnerów konkursu z utworów zależnych, stanowiących opracowania utworu i przenosi na 

Organizatora, partnerów konkursu wyłączne prawo zezwalania  na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do jego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1.   

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, przeniesienie praw własności nośników oraz wyłącznego 

prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów, jak również udzielenie 

wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w Regulaminie następuje nieodpłatnie, bez 

ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności stron. 
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4. Każdy uczestnik Konkursu, również ten w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi lub 

opiekunowie prawni, wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Organizatora, partnerów 

konkursu jego utworem oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia  z innymi dziełami.  

 

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora, partnera konkursu roszczeń, związanych                                      

z naruszaniem praw autorskich do utworu zgłoszonego do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim 

lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi, partnerowi konkursu procesu w tym zakresie,  uczestnik 

Konkursu, również ten w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, 

zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora, partnera 

konkursu z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda 

(w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego 

załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora, partnera konkursu 

koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do 

przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

 

VIII. RODO 

 

 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik Konkursu, również ten w imieniu którego działają przedstawiciele 

ustawowi lub opiekunowie prawni, oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uczestnika 

Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz partnera akcji ich danych osobowych 

na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów.  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

laureatów, opublikowania ich listy oraz przekazania im nagród rzeczowych jest Prezydent Miasta Kielce, 

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej „Administratorem”.  

3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się                                             

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl. 

4.  Podstawą prawną, która pozwala Administratorowi przetwarzać dane, jest w zakresie danych zbieranych 

w ramach metryczki i oświadczeń wymaganych na podstawie Regulaminu oraz w zakresie danych 

publikowanych na stronach internetowych jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 

dotyczą).  

5. Z uwagi na publiczny charakter Konkursu odbiorcami danych opublikowanych na stronach internetowych 

może być nieograniczone grono osób.  

6. Uzyskane przez Administratora dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji Konkursu, 

jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej 

usługi, lub bezterminowo w przypadku zakwalifikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A. 

7. Osobom, których dane przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:  

1)dostępu do danych, 

2) kopii danych, 

3) sprostowania danych, 

4) usunięcia danych, 

5) ograniczenia przetwarzania, 

6) sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Ponadto osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją wycofać  w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  
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8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych można 

złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w na stronie Internetowej Organizatora www.kielce.eu . 
2. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem z konkursu nastąpi na stronie Internetowej Organizatora 

www.kielce.eu  oraz w lokalnych mediach, po oficjalnej gali finałowej konkursu.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. 

Informacja o przerwaniu, zmianach lub unieważnieniu Konkursu  będzie publikowana wyłącznie na stronie 
www.kielce.eu.   

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce 
pod numerem telefonu  41 367 66 62, email: iza.wierzba@um.kielce.pl  lub osobiście w siedzibie Organizatora,                                            
po wcześniejszym umówieniu na spotkanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

- Załącznik nr 1:  Warunki szczegółowe konkurs  
- Załącznik nr 1 a: Formularz zgłoszeniowy 
- Załącznik nr 2: RODO  
- Załącznik nr 3: Formularz zbiorczy prac  
- Załącznik nr 4: rysunek kategoria nr 1 
- Załącznik nr 5 – karta pracy kategoria nr 1 
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