
 

 

Regulamin konkursu ekologicznego dla mieszkańców  

,,Wierszem pisane” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 
1) Organizatorem konkursu jest firma: Greenlynx Paweł Ryś, ul. Aleja Warszawska 

227B 39-400 Tarnobrzeg. 

2) Konkurs realizowany jest w ramach projektu nr RPMP.04.04.03-12-0211/17               

pn: ,, Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie 

urządzeń grzewczych na paliwa  stałe”, objętego dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 

(paliwa stałe). 

3) Regulamin dotyczy edycji konkursu  w 2019 roku.  

4) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.krynica-

zdroj.pl oraz facebook’u gminy. 

 

II. Cele konkursu. 

 
1) Konkurs ma celu: 

• poszerzanie wśród mieszkańców tzw. ,,świadomości ekologicznej”, 

• uświadomienie problemu ,,niskiej emisji” oraz zagrożeń z niej wynikających, 

• kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, 

• rozwijanie umiejętności, zachęcanie do kreatywności i twórczego myślenia. 

 

III. Uczestnicy konkursu. 

 
1) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój. 

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej dla wszystkich 

mieszkańców (bez podziału na dzieci, młodzież i dorosłych) 

 

IV. Prace konkursowe. 

  
1) Tematem przewodnim prac konkursowych jest: zanieczyszczenie powietrza  

(związane z  ,niską emisją”), przyczyny powstawania zanieczyszczenia, 

zagrożenia zdrowotne i środowiskowe jakie z niego wynikają oraz metody 

zmniejszania tego problemu.  

2) Konkurs polega na napisaniu przez Uczestnika wiersza ekologicznego, nawiązującego 

do tematu przewodniego.  



 

 

Praca ta: 

-powinna mieć tytuł, 

-może zawierać maksymalnie 200 wyrazów (wraz z znakami interpunkcyjnymi) i 20 strof,  

-powinna mieć format A4,  

-może być napisane odręcznie (czytelnie) lub na komputerze (czcionka Times New 

Roman 12, odstępy nie większe niż 1,2), 

3) Prace należy wykonać samodzielnie. Jeden uczestnik konkursu może oddać  

maksymalnie jedną pracę. 

4) Do każdej pracy na odwrocie  powinna być dołączona karteczka z danymi autora (imię 

i nazwisko, adres, dane kontaktowe). 

5) Zgłaszane prace muszą być własnego autorstwa i nie mogą być nigdzie wcześniej 

publikowane.  

 

V. Warunki udziału w konkursie 
 

1) Każdy z mieszkańców może wziąć udział w konkursie dobrowolnie i bezpłatnie. 

2) Każda uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

3) Prace wraz pełną wymaganą dokumentacją powinny być dostarczone osobiście lub 

przekazane pocztą do 29.05.2019 r. (liczy się data doręczenia) na  adres: Urząd 

Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-

Zdrój (pokój nr 15). 

4) Do każdej pracy konkursowej powinny być dołączone następujące dokumenty: 

• karta uczestnictwa w konkursie (Zał. 1), 

• oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na 

Organizatora konkursu (Zał. 4), 

• zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych 

osobowych (Zał. 2)-dołączone w przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich, 

• zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 3)-dołączone 

w przypadku uczestnictwa osób pełnoletnich. 

 

VI. Ocena prac konkursowych 

 
1) Oceniane będą tylko te prace konkursowe, które spełniają wszystkie wymagania 

formalne określone w Regulaminie. 

2) Prace oceniane będą przez powołaną komisję konkursową, której decyzja jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

3) Przy wyborze najlepszych prac konkursowe brane będą pod uwagę następujące 

kryteria: 

• pomysłowość,  

• oryginalność, 

• zgodność z tematyką 

4) Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora konkursu. 



 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do: 

• bezpłatnej publikacji prac w różnej formie i wykorzystania podstawowych danych 

autorów w środkach masowego przekazu informacji (np. lokalnej prasie Gminy 

Krynicy-Zdroju; stronie internetowej, facebook’u  Gminy Krynicy-Zdroju i firmy 

Greenlynx). 

• zachowania w archiwum wszystkich lub wybranych prac zgłoszonych do konkursu, 

• nieodsyłania prac zgłoszonych do konkursu, 

• przeniesienia majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych na 

Organizatora konkursu. 

 

VII. Nagrody 

 
1) Nagrody rzeczowe, których wartość określił Organizator konkursu otrzymają laureaci 

I, II i III miejsca. 

 

VIII. Terminarz 

 
1) (29.05.2019 r.)-ostateczny termin dostarczenia prac, 

2) (31.05.2019 r.)-spotkanie komisji konkursowej  w celu wyłonienia zwycięzców, 

3) (03.06.2019 r.)-ogłoszenie wyników konkursu, 

4) (14.06.2019 r.)-spotkanie finalistów i wręczenie nagród.  

 

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Greenlynx Paweł Ryś, ul. Aleja 

Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

organizacji konkursu ekologicznego dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju pn. 

,,Wierszem pisane”; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator konkursu, osoby lub 

podmioty związane z działalnością firmy Greenlynx, Gmina Krynica-Zdrój Urząd Miejski 

w Krynicy-Zdroju; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania lub przez okres wynikający z przepisów odrębnych; 

5) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych/danych osób niepełnoletnich 

w imieniu, których podaje Pan/Pani dane osobowe, a także prawo do ich: sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, 

przenoszenia, 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 do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 



 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, związane z chęcią uczestnictwa 

w konkursie; 

8) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

X.  

Sprawy nie objęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Załączniki do regulaminu: 

Zał. nr 1. Karta uczestnictwa w konkursie (Zał. nr 1.), 

Zał. nr 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych 

osobowych 

Zał. nr 3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych 

Zał. nr 4. Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczącego przeniesienia praw autorskich oraz 

przeniesienia własności egzemplarza pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1. 

Karta uczestnictwa w konkursie ekologicznym  ,,Wierszem pisane”. 

 

 

1. Nazwisko............................................................................................................................... 

2. Imię ...................................................................................................................................... 

3. Data urodzenia ....................................................................................................................... 

4. Miejsce urodzenia ................................................................................................................. 

5. Adres zamieszkania ............................................................................................................... 

6. Tel. .....................................       lub                       e-mail ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2.  

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie 

danych osobowych   

 

Ja niżej podpisana/y ………………….………………. (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu) zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dziecka /podopiecznego, 

podanych w karcie uczestnictwa, przez firmę Greenlynx Paweł Ryś z siedzibą 

w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg oraz Gminę Krynica-Zdrój 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, w celu uczestnictwa w konkursie pn. „Wierszem pisane”, 

w tym w szczególności publikacji wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej 

Gminy Krynica-Zdrój w tym w BIP, portalu społecznościowym (Facebook) Gminy i firmy 

Grennlynx oraz w prasie lokalnej. 

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami 

danych jest firma Greenlynx Paweł Ryś, a także Gmina Krynica-Zdrój Urząd Miejski 

w Krynicy-Zdroju. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

 

 

 

 …………………………….…………………… 

 (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3.  

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych  

 

Ja niżej podpisany/a ………………….………………. (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w karcie uczestnictwa, 

przez firmę Greenlynx Paweł Ryś z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska 227B, 

39-400 Tarnobrzeg oraz Gminę Krynica-Zdrój Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, w celu 

uczestnictwa w konkursie pn. „Wierszem pisane”, w tym w szczególności publikacji mojego 

wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminy Krynica-Zdrój w tym w BIP, 

portalu społecznościowym (Facebook) Gminy i firmy Grennlynx oraz w prasie lokalnej. 

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami 

danych jest firma Greenlynx Paweł Ryś, a także Gmina Krynica-Zdrój Urząd Miejski 

w Krynicy-Zdroju. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

 

 

 …………………………….…………………… 

 (Data i podpis uczestnika konkursu) 



 

Załącznik nr 4. 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczącego przeniesienia praw autorskich oraz 

przeniesienia własności egzemplarza pracy 

 

 

W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie oświadczam, że: 

1) przenoszę nieodpłatnie na rzecz Greenlynx Paweł Ryś i Gminy Krynica-Zdrój Urzędu 

Miejskiego w Krynicy-Zdroju całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonej przez 

mnie / moje dziecko / mojego podopiecznego* do konkursu pracy konkursowej na 

wskazanych poniżej polach eksploatacji: 

a) zwielokrotniania utworu, a tym techniką cyfrową (digitalizacja), 

b) wprowadzania utworu, jak i jego części do pamięci komputera, 

c) publicznego wystawiania utworu w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju; 

d) publicznego udostępniania utworu w internecie na stronie internetowej Gminy 

Krynica-Zdrój Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, profilach internetowych 

zarządzanych przez firmę Greenlynx Paweł Ryś i Urzędu Miejskiego w Krynicy-

Zdroju – Facebook, BIP. 

2) przedstawiona przeze mnie praca nie narusza  praw osób trzecich i posiadam do niej pełne 

prawa autorskie a w przypadku naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu ponoszę 

w stosunku do tych osób odpowiedzialność wyłączną. 

 

 

 …………………………………… …………………………….…………… 
 (Miejscowość, data) (Czytelny podpis uczestnika konkursu / rodzica dziecka  

  / opiekuna prawnego) 
  

 

 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 


