
Regulamin konkursu plastycznego 

„Nie truj – pozwól żyć” 

 

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Nie truj – pozwól 

żyć” zwany dalej „Konkursem”. 
 

2. Organizator  

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,      

37-450 Stalowa Wola, funkcję koordynatora pełni Wydział Architektoniczno – Budowlany  

i Środowiska (adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: h.karwan@stalowowolski.pl, 

g.janiec@stalowowolski.pl)  
 

3. Cel konkursu 

Tematem przewodnim Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców powiatu 

stalowowolskiego problematyką i zagrożeniami wynikającymi z wypalania śmieci. Należy 

w tym wypadku rozumieć emisję powierzchniową, pochodzącą z lokalnych kotłowni 

węglowych i domowych pieców grzewczych. W Polsce produkuje się dużą ilość odpadów 

komunalnych, które są przez niektórych mieszkańców wykorzystywane jako materiał 

opałowy. O tym, że jest to zjawisko rozpowszechnione, świadczą wielkie chmury czarnego 

dymu nad całą Polską. W niektórych miejscach dochodzi do tego, że zwykłe wyjście 

na spacer czy otwarcie okien staje się wręcz niemożliwe z powodu ilości dymu i pyłu 

w powietrzu. Szkodliwość palenia polega tym, że wydajność energetyczna odpadów jest 

niewielka, a konsekwencje dla mieszkańców i środowiska mogą być bardzo poważne. 

Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń niż 

zakłady czy spalarnie śmieci. 

 

4. Uczestnicy 

1) Konkurs prowadzony jest na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

2) W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu 

powiatu. 

3) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4) W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, opiekun prawny Uczestnika wypełnia 

Kartę Zgłoszenia Uczestnika, w której podaje dane Uczestnika: imię, nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

udostępnienie wizerunku uczestnika, zgodnie z ust. 5 niniejszego regulaminu. 

 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku oraz prawa 

autorskie 

1)  Opiekun podpisując Kartę Zgłoszenia Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

2)  Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród 

Laureatom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu 



w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, 

jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej. 

3)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 

adresu lub innych danych osobowych. 

4)  Przystępując do Konkursu opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie 

swoich danych oraz danych Uczestnika (imię, nazwisko, miejscowość), zdjęć prac 

konkursowych oraz zdjęć z wręczenia nagród w środkach masowego przekazu na 

potrzeby niniejszego Konkursu oraz w późniejszych celach marketingowych. 

5)  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację we wszelkiego typu 

wydawnictwach, w tym także w Internecie. 

6)  Nagrodzone prace posłużą do wykonania przez Organizatora ulotek informacyjnych 

promujących ochronę środowiska w szczególności ochronę powietrza. 

 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1) Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnika należy dostarczyć 

do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (Referat Środowiska p. 301) do dnia 

10 listopada 2016 roku. 

2) Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat 

pracy: „Nie truj – pozwól żyć” powinien nawiązywać do wpływu zanieczyszczeń 

pochodzących ze spalania „śmieci” w piecach domowych, bądź podwórkach, na 

życie i zdrowie ludzkie oraz środowisko, w którym żyjemy. 

3) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi – format A4. 

4) Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

5) Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

6) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę (na drugiej stronie) tytułem oraz 

swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do 

kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie 

będą zakwalifikowane do konkursu. 

7) Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

 

7. Komisja 

1) Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora Konkursu. 

2) Prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:  

 Zgodność nadesłanych prac z regulaminem i tematyką Konkursu  

 Inwencja twórcza 

 Estetyka wykonania 

3) Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową do dnia 18.11.2016 r.  

 



8. Finał konkursu 

1) Termin i miejsce: Ogłoszenie wyników Konkursu ukaże na stronie internetowej 

Powiatu Stalowowolskiego się do dnia 22.11.2016 r. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie www.stalowowolski.pl. Laureaci konkursu zostaną 

poinformowani indywidualnie.  

2) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

3) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 
 

 

9. Postanowienia końcowe 

1) Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora, 

2) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nośników 

(zdjęć konkursowych) podczas przesyłki (dostarczenia) do siedziby organizatora, 

3) Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze koordynatora – Hubert Karwan – 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli p. 301, tel.: 15 643 36 03, 

4) Formularz zgłoszeniowy – stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu 

bez podania przyczyny, 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stalowowolski.pl/


 

Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Nie truj – pozwól żyć” 

1. IMIĘ I NAZWISKO, 

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

2. WIEK, KLASA, SZKOŁA PODSTAWOWA, 

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

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

3. ADRES ZAMIESZKANIA, NR TEL., 

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika 
 

przez Komisję Konkursową przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 

37-450 Stalowa Wola w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Nie truj – 

pozwól żyć” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest 

dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.  

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w 

przypadku wyłonienia go jako laureata konkursu. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r  nr 80 

poz. 904) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

danych osobowych, miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych prac na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie. 

 

………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


