STRAŻ MIEJSKA W KIELCACH
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3 B

PATROL SZKOLNY: (41) 348-29-22
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl

REGULAMIN KONKURSU

„MOJA RADA NA ODPADA ”
ORGANIZATOR: Straż Miejska w Kielcach
PARTNERZY:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach,
Dom Kultury „Białogon” .
ADRESACI: dzieci/ uczniowie z terenu miasta Kielce w wieku 3-16 lat – uczniowie kieleckich placówek
przedszkolnych oraz szkół podstawowych/placówek opiekuńczo-wychowawczych.
CELE:
- promowanie właściwych postaw wśród najmłodszych w zakresie dbania o środowisko naturalne;
- uświadamianie najmłodszych o stanie degradacji środowiska naturalnego i niekorzystnych zjawiskach oraz
wzmacnianie postawy przeciwdziałania w tym zakresie;
- rozwój umiejętności plastycznych, kreatywności, rywalizacji opartej na zasadach fair-play.
PODZIAŁ NA KATEGORIE I ZADANIA KONKURSOWE:
- KATEGORIA I: 3-4 lata
ZADANIE: wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie nie przekraczającym A3
Temat pracy: jestem młodym ekologiem śmieci segreguję – środowisko szanuję.
- KATEGORIA II: 5-6 lat
ZADANIE: wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie nie przekraczającym A3
Temat pracy: ekologiczny podróżnik to ja – ekologiczne środki transportu dobrze znam.
- KATEGORIA III: 7-8-9 lat
ZADANIE: wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie nie przekraczającym A3
Temat pracy: Strażnik Miejski nie próżnuje i razem z DRONEM czystości powietrza pilnuje.
- KATEGORIA IV: 10-12 lat
ZADANIE: wykonanie płaskiej pracy plastycznej typu plakat w formacie nie
przekraczającym A3
Temat pracy: Nie wyrzucaj jak leci plastikowych śmieci /walka ze zjawiskiem zalewu świataoceanów, lasów odpadami plastikowymi np. ogromna ilość wyrzucanych rękawiczek jednorazowych wobec
aktualnej sytuacji epidemicznej/.
- KATEGORIA V: uczniowie szkół podstawowych /13-16 lat/
ZADANIE: wykonanie ulotki/broszury informacyjnej w dowolnym formacie np. graficznym
Temat pracy: Psie nieczystości plagą ludzkości.
METRYCZKA:
- każda praca musi być opisana metryczką zawierającą – dane osobowe, wiek, klasę, nazwę placówki, imię
i nazwisko koordynatora /1 osoba czuwa nad wykonaniem 1 pracy ucznia, podanie telefonu kontaktowego do
opiekuna, adresu email znacznie ułatwi kontakt/, kategorię konkursową zgodną z wiekiem.
- uczestnicy konkursu obowiązkowo załączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych /RODO/ podpisaną
przez opiekuna prawnego.
SKŁADANIE PRAC:
- osobiście w siedzibie ORGANIZATORA do dnia 19 luty 2021
- wszystkie prace z danej szkoły powinny być złożone w formie pakietów i każdy oddział/klasa winny mieć
osobną listę uczestników.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
- planowane na miesiąc marzec 2021
- forma wręczania nagród uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
- zakładana forma wręczania nagród laureatom: laureaci bądź koordynatorzy z ramienia placówki nagrody
odbierają osobiści w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach przy uwzględnieniu wszelkich obostrzeń sanitarnych.
- o wszelkich decyzjach/ ewentualnych zmianach w tym zakresie powiadomieni zostaną koordynatorzy
z ramienia placówek edukacyjnych.
OCENA PRAC:
- dokona jej Jury Konkursowe powołane przez Organizatora
- z obrad Komisji sporządzony zostanie Protokół
- wszelkie decyzje Jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie
- prace powinny być zgodne z zadaniami i kategoriami konkursowymi.
DANE OSOBOWE
1. W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Moja rada na
odpada”. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
b) Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Kielce, Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Słoniem pisząc na
adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl.
c) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu uczestnikom
konkursu którzy podali dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych, ograniczenie przetwarzania danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
d) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
e) Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej konkursu, lub
bezterminowo
w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych uczestnika
konkursu przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych
osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody przetwarzania danych
osobowych (załącznik nr 2)
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VI. PRAWA AUTORSKIE:
1.Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji publikacji
– przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora wraz
z danymi placówki.
2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach
promocyjnych.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich.
4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym na
innych konkursach.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia
laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
VII. KONTAKT
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych z Konkursem udziela pracownik Patrolu Szkolnego
SM w Kielcach pod numerem telefonu 41 348-29-22. W razie niemożności skontaktowania się pod numerem
stacjonarnym, kontakt pod numerem tel. kom. 533-555-150.
Wszelkie wątpliwości związane z Konkursem rozwieją Państwo, pisząc wiadomość email na adres:
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH

Kielce, dnia 21 styczeń 2021r.
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