
Konkurs na wykonanie ekologicznej ozdoby świątecznej 

 
Regulamin konkursu  

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu na wykonanie ekologicznej ozdoby świątecznej jest Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu 

Miejskiego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej 

dotyczącej ponownego wykorzystania odpadów. Konkurs ma również na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych i technicznych, 

jak również dobrą zabawę poszerzającą zdolności kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingu.  

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest dla przedszkolaków reprezentujących bytomskie przedszkola oraz uczniów klas I - IV 

bytomskich szkół podstawowych.  

2. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę. 

3. Uczestnictwo w konkursie polega na własnoręcznym przygotowaniu przez uczestnika pracy w dowolnej formie, wykonanej  

z dowolnych materiałów (odpadów) i przekazaniu jej do organizatora. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie 

przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na choince lub umieszczona na stabilnej podstawie. Praca nie 

może przekroczyć wymiarów 30 cm x 30 cm x 30 cm. 

4. Do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszenia z danymi uczestnika (imię i nazwisko), adres placówki oświatowej, numer 

klasy, wiek. 

IV. Warunki i termin dostarczania prac konkursowych 

1. Przekazanie prac: osobiście do Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 

(pokój 341 - II piętro) w godzinach pracy urzędu lub wysłanie na powyższy adres. 

2. Konkurs trwa od 1 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. 

3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji nt. konkursu jest p. Małgorzata Salepa – Kozłowska, pracownik Wydziału 

Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod numerem telefonu: 32 283 63 71 lub za pośrednictwem email 

msalepa@um.bytom.pl. 

V.  Ocena prac konkursowych 

1. Na ocenę prac konkursowych wpływać będzie pomysłowość, sposób wykonania, estetyka oraz zgodność z tematem konkursu. 

2. Do wyłonienia laureatów uprawniona zostanie trzyosobowa komisja powołana przez Organizatora. 

3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni większością głosów do 15 grudnia 2020 roku. 

4. Organizator konkursu wyłoni 3 laureatów w dwóch kategoriach (dzieci przedszkolne) oraz (dzieci szkolne), którzy zostaną 

uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz Dyplomem Prezydenta.  

5. Informacja o wygranej zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail lub przekazana telefonicznie.  

6. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma Dyplom Prezydenta z podziękowaniem. 

7. Wynik konkursu zostanie podany publicznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomia: http://www.bytom.pl. 

8. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, nagrody oraz dyplomy dla uczestników nie zostaną wręczone 

osobiście, lecz zostaną przekazane do sekretariatu stosownej placówki oświatowej w terminie do 23 grudnia 2020 roku. 

9. Planowane jest wyeksponowanie wykonanych ozdób w przestrzeni miejskiej.  

VI. Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: zachowania nadesłanych prac, opublikowania wybranych prac w materiałach prasowych 

oraz w Internecie w ramach wykonywanej pracy przez Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zmiany 

postanowień Regulaminu, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac, odwołania konkursu bez 

podania przyczyny.  

2. Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa oraz informację wraz ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych 

(załącznik).  



Załącznik do regulaminu 

 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

 

1. Imię, nazwisko, klasa i wiek uczestnika konkursu na wykonanie ekologicznej ozdoby świątecznej  

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

2. Nazwa oraz adres placówki oświatowej: ……………….……………………………………………………… 

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

3. Imię, nazwisko, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego uczestnika konkursu do kontaktu:  

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

 

 

  Oświadczam, że zapoznałam/-łem się  

  z regulaminem konkursu     …………………………………..…….. 
                          Miejsce, data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 Ja niżej podpisany/na ……………………………………………………………………………  

      (imię i nazwisko)  

Oświadczam dobrowolnie, że wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

tj. imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika w celu realizacji konkursu na ekologiczną ozdobę świąteczną przez 

administratora danych osobowych tj. Urząd Miejski w Bytomiu.  

Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

 

 

    ………………………………………..  

(data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

Informacja dot. przetwarzaniu danych osobowych  

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia  

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:  

1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;  

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;  

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;  

4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);  

5/ dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;  

6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa             

niezbędne.  

 


