3. REGULAMIN KONKURSU „Gra recyklingowa”

Cele konkursu
1. Promowanie wśród dzieci odpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne.
2. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w życiu codziennym.
3. Uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystanie zużytych przedmiotów.
4. Propagowanie idei recyklingu
5. Rozwijanie kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingowym.
Regulamin konkursu
1. Konkurs skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gmin
należących do Spółki (Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Miasto i Gmina Kazimierza
Wielka, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Gmina Nowy Korczyn, Miasto i Gmina Oleśnica,
Gmina Opatowiec, Gmina Pacanów, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto i Gmina Połaniec
Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec-Zdrój, Miasto i Gmina Staszów, Gmina
Szydłów, Gmina Tuczępy, Gmina Wiślica)
2. Ogłoszenie konkursu: 17.02.2022r.
3. Czas trwania konkursu: 17-02.2022r.-1.04.2022r.
4. Wyłonienie zwycięzców do: 8.04.2022r.
5. Przedmiot konkursu: Wykonanie pracy przestrzennej w formie gry (typu planszowa,
towarzyska, zręcznościowa) z surowców wtórnych. Prace mają być wykonane
wyłącznie z odpadów nadających się do recyklingu. Dopuszczone jest użycie
materiałów naturalnych, jak np. szyszki, ziarna, słoma, sznurek jutowy itp. Gra
powinna zawierać opakowanie, również wykonane z odpadów, nie przekraczające
wymiarów 50x40x35cm, nazwę oraz instrukcję.
Oceniany będzie gotowy produkt : gra w opakowaniu, z nazwą i instrukcją
użytkowania!
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6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac zgodnych
z przedmiotem konkursu (punkt 3 regulaminu) do dnia 1.04.2022r.do godz. 15:00 na
adres: ZGOK Sp. z o.o. Rzędów 40, 28-142 Tuczępy z dopiskiem „Gra recyklingowa”.
Decyduje data stempla pocztowego.
7. Prace muszą zawierać wizytówkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą
i adresem placówki oraz nr telefonu do kontaktu.
8. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która nie brała udziału
w innych konkursach.
9. Nadesłana praca przechodzi na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie
również prawo do późniejszego wykorzystania oraz różnych form publikacji prac
konkursowych.
10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana prze organizatora
konkursu komisja.
11. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
12. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę zgodność
z tematem, estetykę oraz oryginalność.
13. Organizatorzy przewidują 3 nagrody za zajęcie I, II i III miejsca
oraz 3 wyróżnienia.
14. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na
stronie internetowej ZGOK. Laureaci zostaną poinformowani pisemnie lub
telefonicznie.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
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Załączniki do niniejszego regulaminu:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ małoletniego uczestnika
konkursów prowadzonych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w zakresie: imię,
nazwisko dziecka/uczestnika, wiek dziecka/uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna.
………………….…..………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy,
NIP: 655-19-30-910, telefon kontaktowy: 15-864- 22-51
2)

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Żyła, tel. 15-864-22-51, e-mail:
iodo@zgokrzedow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- dla celu organizacji przeprowadzenia konkursu
- odebraniu nagrody w konkursie
- udostępnienia informacji o zwycięstwach.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a,c i e oraz
art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały

zebrane- jest warunkiem udziału w konkursie.

5) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie wraz z pracą konkursową

wypełnionego i podpisanego oświadczenia, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
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6) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych
osobowych następuje na podstawie Pani/ Pana wniosku lub zgody
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich
poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9) Ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywało się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
………………….…………………………….
(data, imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. oraz Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Rzędowie wizerunku mojego dziecka/ mojego podopiecznego w formie
fotografii, nagrań lub innych form utrwalenia wizerunku dla celów związanych
z promocją działalności ZGOK Sp. z o. o. oraz Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Rzędowie. Wizerunek będzie rozpowszechniany w materiałach
informacyjnych i promocyjnych, na stronie internetowej, tablicach informacyjnych
umieszczonych wewnątrz budynku, w mediach lokalnych, do udziału w konkursach
ogólnopolskich ogłaszanych przez firmy zewnętrzne, na potwierdzenie odbycia np.
warsztatów, konkursów, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
WFOŚiGW w Kielcach oraz urzędów gmin.
……….…………..…………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

Zatwierdzam:
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