
Regulamin Miejsko – Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa” 

Pod honorowym patronatem Romana Piaśnika 

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

 
I.  ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorami Konkursu są: 

a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 

b) Straz  Miejska w Olkuszu 

II. PRZEBIEG  KONKURSU  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z 

Miasta i Gminy Olkusz.  

2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów ze szkół i przedszkoli. 

3. Prace  konkursowe  nalez y  dostarczyc   do  Biblioteki  osobis cie  lub  pocztą  do  dnia  

25 września 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 „Czysty Olkusz – wspólna sprawa” 

4. Dodatkowo kaz da praca musi byc  podpisana na odwrocie drukowanymi literami: 

autor, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły,  adres  (z  kodem  pocztowym)  oraz  nr  

telefonu  opiekuna  prawnego  dziecka  i/lub nauczyciela.  

5. Ocena nadesłanych prac przez jury Konkursu. Decyzje jury są ostateczne i 

niepodwaz alne. Nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Ogłoszenie  wyniko w  konkursu  odbędzie  się  na stronie internetowej Biblioteki 

www.biblioteka.olkusz.pl  oraz na fanpage-u Biblioteki najpo z niej do 30 września 

2021 r.   

7. Kwestia  wręczenia  nagro d  i  dyplomo w  zalez ec   będzie  od  sytuacji 

epidemiologicznej.  Laureaci zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani o 

formie i terminie wręczenia nagro d. 

 

III. ZAKRES TEMATYCZNY:  

1. Konkurs jest zainspirowany akcją „Czysty Olkusz – wspólna sprawa” zainicjowaną 

w czerwcu 2021 r.  przez Romana Piaśnika - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i 

ma na celu zaangaz owanie dzieci i młodziez y do podjęcia aktywnos ci związanych z 

ochroną naturalnego s rodowiska, propagowanie ws ro d młodych mieszkan co w Miasta 

http://www.biblioteka.olkusz.pl/


i Gminy Olkusz włas ciwej postawy proekologicznej i ekologicznego stylu z ycia, 

wychodzącego naprzeciw problemom nękającym ludzkos c . 

2. Prace konkursowe powinny podejmowac  szeroko rozumianą tematykę ochrony 

s rodowiska, poruszając zagadnienia związane z konsekwencjami zas miecania swojej 

najbliz szej okolicy, promującą rozsądną gospodarkę odpadami, segregację odpado w, 

ograniczenie wytwarzania odpado w, ochroną powietrza i wo d, itp.  

3. Uczestnicy Konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A4:  

a) uczniowie przedszkoli i klas I-III ze szko ł podstawowych wykonują pracę 

plastyczną na temat: „Jak dbam o czystos c  mojego miasta?”  (technika: kredki, 

farby) 

b) uczniowie klas IV – VI ze szko ł podstawowych wykonują plakat pod hasłem 

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa”  (technika: pastele, collage)  

c) uczniowie klas VII – VIII ze szko ł podstawowych wykonują plakat pod hasłem 

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa” w dowolnym programie graficznym. Praca 

moz e zostac  dostarczona do Biblioteki w formie drukowanej lub w postaci pliku 

komputerowego (np.: *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp) z oznaczeniem osoby (imię i wiek).  

 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA:  

1. Przystąpienie  do  Konkursu oznacza  zgodę  kaz dego z autoro w 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.  Prace  bez dołączonego oświadczenia  

nie biorą udziału w Konkursie.  

3. W  wyz ej  wymienionym  os wiadczeniu  opiekunowie  prawni  dzieci  biorących  udział  

w Konkursie muszą wyrazic  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i prezentację danych  

osobowych swoich  dzieci  przez organizatoro w 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 

do br osobistych,  praw  autorskich  oraz  praw  pokrewnych  oso b  trzecich  w  

zgłoszonej  pracy  i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia 

wszelkich koszto w  obrony praw organizatoro w Konkursu oraz zaspokojenia roszczen  

poszkodowanych. PiMBP w Olkuszu nie ponosi z adnej odpowiedzialnos ci za 



ewentualne naruszenia praw oso b trzecich przez autoro w zgłoszonych do Konkursu 

prac.  

5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora. 

 

V. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego os wiadcza, z e; 

a) jest autorem Zadania Konkursowego;   

b) przysługują Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zadania 

Konkursowego; 

c) nadesłane Zadanie Konkursowe nie narusza praw oso b trzecich. 

2. Uczestnik przekazuje na rzecz Organizatoro w autorskie prawa majątkowe w formie 

niewyłącznej licencji, bez ograniczen  czasowych i terytorialnych (bez odrębnego 

wynagrodzenia), jak ro wniez  wyraz a zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie 

Zadania Konkursowego autorstwa Uczestnika, kto re zgłoszone zostało do Konkursu, na 

wszelkich znanych w dniu rozpoczęcia Konkursu polach eksploatacji, a w tym w 

szczego lnos ci na polach eksploatacji wskazanych poniz ej 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 sposo b inny niz  okres lony w pkt 1) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wys wietlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i remitowanie, a takz e publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposo b, aby kaz dy mo gł 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 tres ci bezprawnych, w tym zgłaszanie tres ci 

naruszających przepisy prawa lub dobrych obyczajo w, w szczego lnos ci autorskich praw 

osobistych lub majątkowych, do br osobistych, prawa do wizerunku. 



 

VI.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnos ci za rzetelnos c  i prawdziwos c  danych 

Uczestniko w Konkursu, w tym za brak moz liwos ci przekazania nagro d, z przyczyny 

lez ących po stronie Uczestnika. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestniko w, kto rych działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnos ci za jakiekolwiek zakło cenia w działaniu 

łącz teleinformatycznych, serwero w, interfejso w, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnos ci za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebooka. 

5. Nadzo r nad prawidłowos cią i przebiegiem Konkursu, (w tym udzielaniem informacji na 

temat Konkursu) sprawują Organizatorzy. 

 

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  moz na  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 poniz szych celach:  

 przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem w 

celu przekazania ewentualnej Nagrody;  

 rozliczenia Konkursu i wywiązania się z obowiązko w podatkowych  

związanych z przekazaniem Nagro d;  

 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 celo w marketingu bezpos redniego, z 

uz yciem telekomunikacyjnych urządzen    kon cowych  jak  komputer,  laptop,  
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tablet  oraz  telefon  komo rkowy  oraz stosowanie  automatycznych  systemo w  

wywołujących  wymaga  oddzielnej  zgody Uczestnika. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu całkowitego rozliczenia 

Konkursu, w tym  rozpatrzenia  ewentualnych  reklamacji,  lub  kro cej  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  oso b  fizycznych  

w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz pozostałych przepiso w 

obowiązującego prawa w celu marketingu oraz promocji własnych usług w zakresie w  

jakim  Uczestnik  wyrazi  zgodę  na  przetwarzanie  danych  przez  Administratora. 

Kontaktowanie  się  z  Uczestnikiem  dla  celo w  marketingu  bezpos redniego,  z  

uz yciem telekomunikacyjnych  urządzen    kon cowych  jak  komputer,  laptop,  tablet  

oraz  telefon komo rkowy oraz stosowanie automatycznych systemo w wywołujących 

wymaga oddzielnej zgody Uczestnika.  

5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą między innymi podmioty s wiadczące 

usługi na rzecz Administratora z zakresu usług informatycznych, podmioty 

s wiadczące usługi z zakresu promocji  i  marketingu,  pracownicy  Administratora  w  

granicach  upowaz nienia  do przetwarzania  danych  osobowych  w  okres lonym  celu  

i  w  ramach  konkretnej  czynnos ci przetwarzania, a takz e inni administratorzy 

danych, kto rym na podstawie stosownych umo w o powierzenie  przekazano  dane  

dla  wspo lnego  wykonania  obowiązko w  wynikających  z przepiso w powszechnie 

obowiązującego prawa.  

6. Osoba, kto rej dane dotyczą, posiada prawo:  

1) do z ądania 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, z e przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych 

7. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, jak 

ro wniez   nie  stanowi  podstawy  zawarcia  jakiejkolwiek  umowy.  Uczestnik  nie  jest  



zobowiązany  do przekazania  danych,  ale  ich  nieprzekazanie  uniemoz liwi  

Organizatorowi  kontakt  z Uczestnikiem w celach przyznania ewentualnych nagro d. 

Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy uz yciu 

telekomunikacyjnych urządzen   kon cowych oraz automatycznych systemo w 

wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za pos rednictwem SMS czy 

wiadomos ci e-mail) jest dobrowolne a ich niepodanie spowoduje wyłącznie 

niemoz liwos c  skontaktowania się z Uczestnikiem w sposo b wskazany powyz ej.  

8. Podane  przez  Uczestnika  dane  nie  będą  podlegac    zautomatyzowanemu  

przetwarzaniu (profilowaniu). 

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu nalez y składac  na pis mie, na 

adres Organizatoro w nie po z niej niz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniko w 

Konkursu (w przypadku przesyłki pocztowej o terminie decyduje data stempla 

pocztowego, natomiast w przypadku osobistego dostarczenia decyduje data wpływu 

przesyłki do siedziby Organizatoro w). 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyz ej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierac  imię, nazwisko, dokładny adres (korespondencyjny lub e-

mail) Uczestnika, jak ro wniez  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  w terminie 14 dni od 

daty ich otrzymania przez Organizatoro w. Reklamacje nie posiadające informacji 

umoz liwiających Organizatorom wystosowanie informacji zwrotnej nie będą 

rozpatrywane. 

4. Organizatorzy rozstrzygają reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatoro w na 

wskazany adres korespondencyjny lub e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tres c  Regulaminu dostępna jest  stronie internetowej www.biblioteka.olkusz.pl przez 

cały Okres Trwania Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany 

Regulaminu, jez eli nie wpłynie ona na pogorszenie warunko w uczestnictwa w 

Konkursie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu FB Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

http://www.biblioteka.olkusz.pl/


reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, a zakres uprawnien  uczestniko w 

Konkursu i Organizatoro w regulowany i oceniany jest na podstawie niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i przepiso w prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

włas ciwy miejscowo dla Krakowa S ro dmies cia. 

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest ro wnoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnos ci za szkody (zaro wno majątkowe jak i 

niemajątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądz  przez osoby trzecie, w 

związku z uczestnictwem w Konkursie. 

7. Organizatorzy os wiadczają, z e Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, kto rych wynik zalez y od przypadku, ani  z adną 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...................................................                                                

                               

    (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 Plastycznym „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”, organizowanym  przez Powiatową i 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu oraz Straż Miejską w Olkuszu, pod patronatem honorowym 
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 oraz na lokalnych portalach 
(www.umig.olkusz.pl, www.sp.olkusz.pl, www.olkuszanin.pl, www.olkuski.pl) 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 Imprez PiMBP w Olkuszu. 
 

 
 
.......................................... 

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

 


