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REGULAMIN KONKURSU 

„Środowisko ponad wszystko” 

 

 

 

 

 

Wszystko co dajesz przyrodzie, dajesz sobie  
samemu. 
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Kielce, dnia 1 września 2019r. 

    

Regulamin konkursu 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Straż Miejska Kielce 

Współorganizatorzy: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i  Środowiska Urzędu Miasta Kielce 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

Nadleśnictwo Kielce 

 

II. CELE KONKURSU 

 

1. Ukształtowanie wśród młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko. 

2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii. 

3. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

  

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV- VIII szkół podstawowych, kl. I-III szkół 

podstawowych, najstarszych grup placówek wychowania przedszkolnego, ponadgimnazjalnych 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia emailem na adres: 

patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl  lub faxem:  41 361 18 13 w terminie do 15 października  

2019r.  (karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1), RODO  (każdy uczestnik – załącznik nr 2) 

3. Opis założeń konkursu: 

a. Konkurs składa się z zadań realizowanych przez klasę/grupę uczniów (15osób) wraz                            

z opiekunem.  

b. W każdym miesiącu na stronie internetowej Straży Miejskiej www.strazmiejska.pl w zakładce 

Patrol Szkolny (Ekologia), będą ukazywały się zadania do wykonania w danym miesiącu 

związane z ochrona środowiska naturalnego.  

c. Techniki wykonania pracy lub opis zadania będą każdorazowo przedstawiane. Komisja 

konkursowa dokona oceny wykonywanych zadań, których opis wykonania oraz zdjęcia 

dokumentujące przebieg należy przesłać na adres email w częstotliwości co dwa miesiące dwa 

miesiące tj.: (listopad - grudzień – styczeń do 24 stycznia, luty - marzec do 31 marca, kwiecień –  

maj do 21 maja.  

d. Opis działania za dany okres sporządzamy i przesyłamy na wskazany adres. Opis powinien być 

czytelny zgodny z zapisem w regulaminie, powinien zawierać nazwę placówki, klasę,  imiona                  

i nazwiska wykonawców oraz imię i nazwisko koordynatora zespołu (opiekuna). 

e. Sprawozdanie proszę przesyłać w załączniku. 

f. Każda ocena komisji konkursowej za wykonanie zadania będzie podawana na Stronie 

Internetowej Straży Miejskiej w Kielcach w zakładce Patrol Szkolny - Ekologia. 

g. Wyniki komisji konkursowej na bieżąco będą ukazywały się na w/w stronie Internetowej. 

h.  Opiekun grupy do 15 kwietnia  2020 r. wytypuje 3 osoby, które będą brały udział w quizie na 

koniec konkursu (dzieci będą zdobywały punkty dla grupy). Pytania dostawane do przedziału 

wiekowego. 

mailto:patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl
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i. Punkty za całoroczne zadania realizowane przez grupę będą sumowane wraz  z punktami z quizu 

i dadzą ostateczny wynik. 

 

IV. ETAPY KONKURSU 
 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu. 

2. Wykonywanie comiesięcznych zadań konkursowych. 

3. Wykonanie dodatkowych zadań konkursowych. 

4. Zakwalifikowanie trzech osób do quizu. 

5. Udział zespołów w quizie finałowym oraz rozdanie nagród. 

 

V. HARMONOGRAM KONKURSU 
 

1. Przesłanie zgłoszenia wraz z załącznikami na adres:  

patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl  lub faxem:  41 361 18 13 w terminie do 15 października  

2019. (karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1, RODO  (każdy uczestnik – załącznik nr 2) 

2. Terminy ogłoszenia zadań: 

Zadanie nr 1, 2, 3 – 31 października 

Zadanie nr 3, 4   - 31 stycznia 

Zadanie nr 5, 6  – 1 kwiecień 

3. Czerwiec 2020r.  – quiz i uroczyste wręczenie nagród. 

4.Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy konkursu. 

 

VI. ZADANIA DODATKOWE  

 

Wszystkie dodatkowe zadania musi wykonywać dana grupa lub brać w nich udział. 

Termin realizacji tych zadań od października 2019r. do maja 2020r. 

 

Dodatkowe zadania za które można zdobyć punkty: 

a. Organizacja zbiórki surowców wtórnych przez grupę (makulatura, baterie, puszki, nakrętki          

i inne –ocena pod kątem ilości zebranych surowców).  

b. Obowiązkowy udział w warsztatach Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

c. Udział w zajęciach dydaktycznych w oczyszczalni ścieków. Następnie organizacja dowolnej 

formy edukacyjnej  (prelekcja, przedstawienie teatralne itp.) dla rówieśników lub 

mieszkańców miasta  zachęcającej do oszczędzania wody i informujące o jakości wody do 

picia w Kielcach.  
d. Udział w pozaszkolnych konkursach ekologicznych i przyrodniczych członków grupy. 

e. Organizacja akcji dotyczących ochrony środowiska  lub udział w takich akcjach.  

f. Współpraca grupy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody                  

i środowiska.  

g. Zachęcanie do dbałości o ład i porządek we własnym otoczeniu – szkoły, osiedla.  

h. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych lub udział w takich konkursach.  

i. Udział w konkursach organizowanych przez inne Instytucje/ Placówki 

j. Udział grupy w  wycieczkach/rajdach przyrodniczych. 

k. Realizacja systematycznych działań zmniejszających zużycie wody i energii elektrycznej              

w szkole (rodzaj działania) 

mailto:patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl
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l. Inne realizowane działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody (rodzaj, ilość 

przeprowadzonych działań) 

m. Akcja dla mieszkańców miasta związana z negatywnymi konsekwencjami palenia odpadów. 

n. Akcje związane z energią odnawialną. 

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Zadaniem komisji konkursowej powołanej przez organizatora będzie: 

- ocena wykonywanych zadań, 

- przeprowadzenie quizu, 

- wyłonienie zwycięzców. 

2. Komisja oceniać będzie : 

- zgodność wykonania zadania z tematyką konkursową, 

- kreatywność i oryginalność, 

- sposób prezentacji. 

3. Każde zadanie będzie oceniane wg poniższej punktacji: 

- zgodność tematyczna 0- 5 pkt. 

- kreatywność i oryginalność 0- 15 pkt. 

- ilość np. konkursów w których grupa brała udział – 2 pkt. 

- ilość zebranych surowców wtórnych– 0-10 pkt. 

- nagrodzone dzieci w konkursach innych Instytucji (miejsca I-III) 5 pkt. 

- inne działania ekologiczne  2 pkt. 

- zadania miesięczne  0- 20 pkt.  

4. Rozstrzygnięcia podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

VIII. NAGRODY  

 

1. Dla zwycięzców przewiduje się następujące rodzaje nagród: 

a. Nagrody główne 

b. Upominki dodatkowe 

c. Wyróżnienia zespołowe 

d. Dyplomy i wyróżnienia 

 

IX. 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. 

„Środowisko ponad wszystko” ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny 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. 

mailto:marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl
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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) 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne                          

z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji 

podejmowanych przez organizatora   w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych 

osobowych/zdjęć/ prac na potrzeby konkursu  - (załącznik nr 2) 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z konkursem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za skutki podania przez uczestnika konkursu 

nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika konkursu danych 

nieprawdziwych lub niepełnych.  

6. Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy konkursu. 

 

XI. INNE 

1. W trakcie trwania konkursu Regulamin dostępny będzie na stronie Internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

3. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem zamieszczone będzie na stronie Internetowej 

Organizatora www.strazmiejska.kielce.pl oraz w lokalnych mediach, w terminie po oficjalnej 

gali finałowej Konkursu. 

4. Nagrody nie odebrane podczas Finału Konkursu i w terminie do trzech dni po jego zakończeniu 

przepadają na rzecz Organizatora. 

5. Sytuacje nie objęte Regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora. 
6.  Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach 

promocyjnych. 

 

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Straż Miejska Kielce pod numerem telefonu: 41 348 

29 22, tel. kom. 664 366 961, email: fax: 41 361 18 13 

http://www.strazmiejska.kielce.pl/


6 

 

 
 

Straż Miejska         Załącznik nr 2 

       Kielce 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursie pn. 

 „Środowisko ponad wszystko” na  rok szkolnym 2019/2020 

 organizowanym przez Straż Miejską Kielce 

 

Oświadczam, iż: 

 

 
                        Mam ukończone 16 lat 

 
                      Nie mam ukończonych 16 lat* 

 

………………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

 

………………………………………………………. 
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego* 

 

Jako opiekun prawny …………………….………………………….… 
        imię i nazwisko uczestnika* 
 

      Akceptuję regulamin konkursu plastycznego pn.” „Środowisko ponad wszystko” 

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-

mail, nr telefonu, miejsca nauki lub pracy oraz wizerunku w celu udziału  

w konkursie plastycznym pn. „Środowisko ponad wszystko”, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji 

moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej 

Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych, zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych w ramach profilu Administratora. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Straż Miejska, Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.  

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem 

Słoniem pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl 

b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu mojego/mojego dziecka udziału w 

konkursie , a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, 

wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych w 

ramach profilu Administratora. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę 

do Straży Miejskiej w Kielcach , Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem 

udziału w konkursie „Środowisko ponad wszystko”, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c)  przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych/danych mojego dziecka, ich sprostowania, kopii danych, ich 

usunięcia po okresie nie krótszym niż 2 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych; 

d) w przypadku zdobycia nagrody przekazane dane będą prezentowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w 

Kielcach przez okres nie dłużej niż 3  miesiące oraz przetwarzane w formie papierowej nie dłużej niż 10 lat w celu 

ochrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 

upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem; 

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi 

prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

……………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 

……………………………………. 

Podpis uczestnika 

 
* W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Konkursu plastycznego 

 

………………………………... 
Pieczęć Szkoły  

 
 

Formularz zgłoszeniowy  
do Konkursu plastycznego ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO 

 

 

 

Dane adresowe placówki  

 

 

Imię i nazwisko 
koordynatora 

 

Nazwa i numer placówki………………………………….. 

 

Adres………………………………………………………… 

 

Tel do 
kontaktu……………………………………………………… 

 

Email………………………………………………………… 
 

 

 

PROSIMY O WPISANIE IMION I NAZWISK DZIECI BIORĄCYCH  

UDZIAŁ W KONKURSIE 

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

 
Data i podpis koordynatora                                                                                   Data i podpis Dyrektora 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko dziecka Klasa  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


