
Dzień Ziemi 2020 
 
Regulamin Konkursu na stworzenie znaku graficznego pn.: „SYMBOL DNIA ZIEMI” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego z siedzibą  

w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. 

§ 2 

Cel Konkursu  

Celem Konkursu jest stworzenie znaku graficznego symbolizującego święto Dnia Ziemi, który 

zostanie wykorzystany w kolejnych edycjach organizowanych akcji. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I - III bytomskich szkół podstawowych.  

2. Uczestnik powinien zostać zgłoszony do konkursu przez bytomską placówkę oświatową.  

3. Każda bytomska placówka oświatowa może zgłosić do Konkursu maksymalnie  

3 uczestników. 

4. Uczestnictwo w Konkursie polega na własnoręcznym przygotowaniu przez Uczestnika pracy 

plastycznej przedstawiającej znak graficzny i złożeniu jej na Konkurs celem oceny przez 

Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.  

5. Pod pojęciem „Uczestnik Konkursu” rozumie się osobę, która jest twórcą pracy. 

6. Każdy z Uczestników Konkursu może przekazać tylko jedną pracę konkursową.  

7. Tematyka prac powinna nawiązywać do święta Dnia Ziemi. 

8. Prace mogą być wykonane techniką dowolną w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym 

niż A3. Na odwrocie pracy należy umieścić dane uczestnika (imię i nazwisko), adres placówki 

oświatowej, numer klasy, wiek. 

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

§ 4 

Warunki i termin dostarczania prac konkursowych 

1. Przekazanie prac następuje za pośrednictwem placówki oświatowej, do której uczęszcza 

Uczestnik Konkursu. Prace należy przekazać do Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Bytomiu do pokoju 341 (II piętro) w godzinach pracy urzędu. 

2. Termin dostarczania prac upływa 15 kwietnia 2020 roku. 

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 roku.  

4. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 

Regulaminu. 



5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach przez Organizatora drogą mailową 

lub telefonicznie w terminie do 7 maja 2020 roku. 

§ 5 

Ocena prac konkursowych 

1. Organizator Konkursu wyłoni laureatów nagród głównych w ilości 3, którym przyznane 

zostaną nagrody rzeczowe.  

2. Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia w ilości 5. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. 

4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a. oryginalność, 

b. zgodność z tematem, 

c. estetyka. 

5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną wręczone przez Organizatora Konkursu dnia 

14 maja 2020 roku o godzinie 9.00 w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK  

z siedzibą w Bytomiu przy ul. W. Kilara 29 podczas XV Otwartej Konferencji Ekologicznej 

„Miasto Zielone – Miasto Zdrowe”. W przypadku, gdy laureat nie odbierze nagrody osobiście 

zostanie ona wysłana pocztą do placówki oświatowej, która dokonała zgłoszenia Uczestnika.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne  

z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

2. Zgłoszone prace konkursowe są równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich 

na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231).  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zachowania nadesłanych prac, 

b. opublikowania wybranych prac w materiałach prasowych oraz w Internecie w ramach 

wykonywanej pracy przez Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 

c. zmiany postanowień Regulaminu, 

d. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac, 

e. odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

4. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u p. Małgorzaty Salepa – Kozłowskiej, 

pracownika Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod numerem 

telefonu: 32 283 63 71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej msalepa@um.bytom.pl. 

5. Załącznik nr 1 oraz nr 2 stanowi integralną część Regulaminu.  



Dzień Ziemi 2020 
 

Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Ja niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, numer klasy, 

adres placówki oświatowej, telefon kontaktowy lub adres email) mojego dziecka oraz na 

publikację zdjęcia mojego dziecka, które zostanie zamieszczone w serwisach Urzędu 

Miejskiego w Bytomiu tj. www.bytom.pl oraz facebook.pl  

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

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

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

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

dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie na stworzenie znaku graficznego 

symbolizującego święto Dnia Ziemi organizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Publikowane będą imiona i nazwiska, zdjęcia, numery klas 

oraz nazwy szkół laureatów Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 

w Konkursie.  

Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Wydział Inżynierii 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu pracy zgłoszonej na Konkurs przez moje dziecko. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zgłoszonej pracy plastycznej  

w ramach wykonywanych zadań przez Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Bytomiu, zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie zrzekam się praw związanych  

z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowo wykorzystania zgłoszonej do Konkursu pracy 

plastycznej.  

Oświadczam, że w całości przeczytałem/przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni 

ją rozumiem.  

 

 

Miejscowość i data: ...................………………….... Podpis: …………………………….. 

  



Informacja dla osoby, której dane dotyczą: 
 
Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji regulaminu konkursu,  
w którym startuje osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych/RODO). 
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz – w przypadkach przewidzianych przepisami 
prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania 
podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą również 
podlegały profilowaniu.  
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Załącznik nr 1 

 
Bytom, dnia ………………….. 

 
………………………………… 
Pieczątka placówki oświatowej 

 
 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
 

I. Imię, nazwisko, klasa i wiek uczestnika Konkursu na stworzenie znaku graficznego 

pn.: „SYMBOL DNIA ZIEMI”: 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

II. Nazwa oraz adres placówki oświatowej: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

III. Imię, nazwisko, nr telefonu i email opiekuna zgłaszającego uczestnika konkursu 

do kontaktu:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………… 

podpis  dyrektora placówki oświatowej 
 
 
*Wzór opisu do umieszczenia na zgłoszonej pracy plastycznej 
 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu ……………………………………………………. 
 
Nazwa placówki oświatowej z adresem …………………………………………………… 
 
Klasa …………… wiek ……………… 

 


