Regulamin Miejsko-Gminnego Konkursu Ekologicznego-Plastycznego
dla uczniów klas od I do III ze szkól podstawowych
„W poszukiwaniu Azbeścika”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Pan Roman Piasnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
2. Konkurs dofinansowany jest z projektu : Usuwanie wyrobow zawierających azbest z
terenu Gminy Olkusz - etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa 5 Ochrona
srodowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I do III ze szkół podstawowych
z Miasta i Gminy Olkusz.
2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów ze szkół.
3. Konkurs trwa od dnia 19 listopada 2021 r. do dnia 4 grudnia 2021 r.
4. Prace konkursowe nalezy dostarczyc do olkuskiej Biblioteki osobiscie lub pocztą
do dnia 4 grudnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 29 b 32-300 Olkusz
z dopiskiem „W poszukiwaniu Azbeścika”
5. Dodatkowo kazda praca musi byc podpisana na odwrocie drukowanymi literami:
autor, wiek, nazwa szkoły, adres oraz nr telefonu opiekuna prawnego dziecka
i/lub nauczyciela.
6. Ocena nadesłanych prac przez jury Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r.,
a wyniki Konkursu będą dostępne w serwisie Facebook na profilu:
www.facebook.com/olkuszsrebrnemiasto
www.facebook.com/biblioteka.olkusz
oraz na stronie internetowej:
www.umig.olkusz.pl
www.biblioteka.olkusz.pl
8. Kwestia wręczenia nagrod i dyplomow zalezec będzie od sytuacji
epidemiologicznej. Laureaci zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani o
formie i terminie wręczenia nagrod.

III. ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Uczestnicy Konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A4 na temat
„W poszukiwaniu Azbes cika”. Rysunki mogą byc inspirowane opowiadaniem
(zał. Nr 2). Prace konkursowe nalez y wykonac pastelami.
2. Celem ogolnym konkursu jest wzmocnienie stanu bezpieczenstwa ekologicznego
regionu z zachowaniem rownowagi pomiędzy poprawą stanu srodowiska,
racjonalnym

uzytkowaniem

zasobow

naturalnych

oraz

minimalizowaniem

niekorzystnych odziaływan na srodowisko i jego zasoby. Konkurs ma rowniez na celu
podniesienie swiadomosci dotyczącej szkodliwosci wyrobow, zawierających azbest i
koniecznosci bezpiecznego ich usuwania.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę kazdego z autorow na postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej
oświadczenia, wypełnionego przez opiekunów prawnych dziecka, będącego
załącznikiem do Regulaminu Konkursu (zał. Nr 1). Prace bez dołączonego
oświadczenia nie biorą udziału w Konkursie.
3. W wyzej wymienionym oswiadczeniu opiekunowie prawni dzieci biorących udział
w Konkursie muszą wyrazic zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych
osobowych swoich dzieci przez organizatorow Konkursu (wyłącznie w celach
związanych z Konkursem) oraz na publikację ich wizerunku i nieodpłatnej prezentacji
pracy dziecka.
4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie
dobr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osob trzecich w
zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia
wszelkich kosztow obrony praw organizatorow Konkursu oraz zaspokojenia roszczen
poszkodowanych. PiMBP w Olkuszu nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
ewentualne naruszenia praw osob trzecich przez autorow zgłoszonych do Konkursu
prac.
5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą byc pracownicy ani osoby pozostające w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do ktorego stosuje się przepisy o zleceniu z
Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osob, do drugiego
stopnia pokrewienstwa.

V. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego oswiadcza, ze;
a) jest autorem pracy konkursowej;
b) przysługują Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy
konkursowej
c) nadesłana praca konkursowa nie narusza praw osob trzecich.
2. Uczestnik przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w formie
niewyłącznej licencji, bez ograniczen czasowych i terytorialnych (bez odrębnego
wynagrodzenia), jak rowniez wyraza zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie pracy
konkursowej autorstwa Uczestnika, ktore zgłoszone zostało do Konkursu, na wszelkich
znanych w dniu rozpoczęcia Konkursu polach eksploatacji, a w tym w szczegolnosci na
polach eksploatacji wskazanych ponizej w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okreslony w pkt 1) –
publiczne

wykonanie,

wystawienie,

wyswietlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostępnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogł miec do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
c) wprowadzenia do pamięci komputera, wykorzystywanie w sieci Internet,
d) rozpowszechniania w prasie, na plakatach, wykorzystywanie w drukach
informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej
przy wykorzystaniu sieci Internet, wykorzystanie we wszelkich formach
komunikacji, promocji lub reklamy,
e) prawo do dokonywania zmian i modyfikacji.
3. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie tresci bezprawnych, w tym zgłaszanie tresci
naruszających przepisy prawa lub dobrych obyczajow, w szczegolnosci autorskich praw
osobistych lub majątkowych, dobr osobistych, prawa do wizerunku.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rzetelnosc i prawdziwosc danych
Uczestnikow Konkursu, w tym za brak mozliwosci przekazania nagrod, z przyczyny
lezących po stronie Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikow,
ktorych działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zakłocenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerow, interfejsow, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.
5. Nadzor nad prawidłowoscią i przebiegiem Konkursu, (w tym udzielaniem informacji na
temat Konkursu) sprawuje Organizator,
VII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego
Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul . Fr. Nullo 29b,
32-300 Olkusz 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony
danych osobowych.
2. W sprawach przetwarzania wszystkich Danych Osobowych mozna kontaktowac
się

z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: Powiatowa i Miejska

Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul . Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz tel. 32 643 06
19 wew. 28, e-mail: iod@biblioteka.olkusz.pl
3. Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ponizszych celach:


przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem w
celu przekazania ewentualnej Nagrody;



rozliczenia Konkursu i wywiązania się z obowiązkow podatkowych
związanych z przekazaniem Nagrod;



prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielania odpowiedzi na
ewentualne reklamacje;



w celu marketingu oraz promocji własnych usług w zakresie w jakim Uczestnik
wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora przy czym
kontaktowanie się z Uczestnikiem dla celow marketingu bezposredniego, z
uzyciem telekomunikacyjnych urządzen

koncowych jak komputer, laptop,

tablet oraz telefon komorkowy oraz stosowanie automatycznych systemow
wywołujących wymaga oddzielnej zgody Uczestnika.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu całkowitego rozliczenia
Konkursu, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, lub krocej w przypadku
odwołania

przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane

osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz pozostałych przepisow obowiązującego
prawa w celu marketingu oraz promocji własnych usług w zakresie w
Uczestnik

wyrazi

zgodę

na

przetwarzanie

danych

przez

jakim

Administratora.

Kontaktowanie się z Uczestnikiem dla celow marketingu bezposredniego, z
uzyciem telekomunikacyjnych urządzen koncowych jak komputer, laptop, tablet
oraz telefon komorkowy oraz stosowanie automatycznych systemow wywołujących
wymaga oddzielnej zgody Uczestnika.
5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą między innymi podmioty swiadczące
usługi na rzecz Administratora z zakresu usług informatycznych, podmioty
swiadczące usługi z zakresu promocji i marketingu, pracownicy Administratora w
granicach upowaznienia do przetwarzania danych osobowych w okreslonym celu
i w ramach konkretnej czynnosci przetwarzania, a takze inni administratorzy
danych, kto rym na podstawie stosownych umow o powierzenie przekazano dane
dla wspolnego wykonania obowiązkow wynikających z przepisow powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Osoba, ktorej dane dotyczą, posiada prawo:
1) do ządania od Administratora danych dostępu do danych osobowych oraz
prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych,
2) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, ze przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych
7. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, jak
rowniez nie stanowi podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy. Uczestnik nie jest
zobowiązany

do przekazania

danych,

ale

ich

nieprzekazanie

uniemozliwi

Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w celach przyznania ewentualnych nagrod.
Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy uzyciu
telekomunikacyjnych urządzen

koncowych oraz automatycznych systemow

wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za posrednictwem SMS czy
wiadomosci e-mail) jest dobrowolne a ich niepodanie spowoduje wyłącznie
niemozliwosc skontaktowania się z Uczestnikiem w sposob wskazany powyzej.
8. Podane

przez

Uczestnika

przetwarzaniu (profilowaniu).

dane

nie

będą

podlegac

zautomatyzowanemu

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu nalezy składac na pismie, na
adres Organizatora nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wynikow
Konkursu (w przypadku przesyłki pocztowej o terminie decyduje data stempla
pocztowego, natomiast w przypadku osobistego dostarczenia decyduje data wpływu
przesyłki do siedziby Organizatora).
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyzej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierac imię, nazwisko, dokładny adres (korespondencyjny lub email) Uczestnika, jak rowniez dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od
daty ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje nie posiadające informacji
umozliwiających

Organizatorowi

wystosowanie

informacji

zwrotnej

nie

będą

rozpatrywane.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na
wskazany adres korespondencyjny lub e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Tresc Regulaminu dostępna jest stronie internetowej www.biblioteka.olkusz.pll oraz
www.umig.olkusz.pl przez cały Okres Trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo zmiany Regulaminu, jezeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunkow
uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu FB
Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, a zakres uprawnien uczestnikow
Konkursu i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie niniejszego
Regulaminu Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i przepisow prawa powszechnie obowiązującego.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny własciwy miejscowo dla Krakowa Srodmiescia.
5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest rownoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody (zarowno majątkowe jak i

niemajątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądz przez osoby trzecie, w
związku z uczestnictwem w Konkursie.
7. Organizator oswiadcza, ze Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, ktorych wynik zalezy od przypadku, ani zadną inną
formą gry losowej

przewidzianej

w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach

hazardowych.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1
...................................................
(miejscowość, data)
...................................................
................................................
................................................
(imię i nazwisko oraz nr tel. osób podpisujących oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) w Miejsko – Gminnym
Konkursie Plastyczno-Ekologicznym „W poszukiwaniu Azbeścika”, organizowanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO)
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez PiMBP w Olkuszu dla potrzeb
przeprowadzenia wydarzenia.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i przechowywane zgodnie
z obowiązującymi w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu przepisami Instrukcji
Kancelaryjnej.
Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka podczas wręczenia
nagrody na stronie internetowej i fanpage'u Biblioteki, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz na
lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego
przebiegu.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest dobrowolne, jak
również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia lub
usunięcia.
Wyrażam też zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy wykonanej przez moje dziecko
na
wymienionych
polach
eksploatacji:
na
wystawie,
w
Internecie,
w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych oraz na
udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom wyłącznie w celu ich nieodpłatnej
prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu.

..........................................
..........................................
Podpisy opiekunów prawnych

Załącznik nr 2
Opowiadanie o Azbeściku
Istniał kiedyś Azbeścik, który pochodził ze środka Ziemi. Pewnego dnia postanowił
zamieszkać na jej powierzchni. Poznał tam wielu przyjaciół, dzięki którym czuł się bardzo
szczęśliwy.
Niestety, po jakimś czasie ludzie zobaczyli, że Azbeścik jest szkodliwy dla ich zdrowia.
Przestał być już im potrzebny. Bez słowa pożegnania wyruszył więc nasz bohater w góry,
przepłynął morza i błąkał się po całym świecie. Ludzie nie chcieli, aby stała mu się krzywda.
Trzeba było go odnaleźć i namówić na szybki powrót do domu.
Nagle nasz kolega zobaczył na horyzoncie grupkę przyjaciół z powierzchni ziemi. Ucieszył się
niezmiernie na ich widok. Postanowił, że wyjdzie im na spotkanie.
-

Witaj Azbeściku! Stęskniliśmy się bardzo za Tobą. Sądzimy, że nadeszła już pora, abyś

wrócił z powrotem tam, skąd pochodzisz.
Azbeścik poszedł więc posłusznie wraz z ludźmi do wejścia do podziemi. Było mu smutno,
czuł się niechciany. Ludzie szybko to zauważyli.
-

Hej, Azbeściku! Głowa do góry! Będziemy Cię odwiedzać!

-

Naprawdę? - odparł zaskoczony Azbeścik.

-

Oczywiście! To, że szkodzisz na powierzchni Ziemi wcale nie oznacza, że nie możemy

się więcej z Tobą kolegować.
-

O jejku, dziękuję Wam! - Azbeścik poczuł się o wiele lepiej. Pomimo, że już nie

wychodził na powierzchnię to i tak widywał się z ludźmi. Jak się okazało, oni dalej go lubili
takiego, jakim był.

