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REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE EKOMAKIETY PT.

„BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs  prowadzony  jest  pod  nazwą „Bioróżnorodność  wokół  nas”  (dalej:  „Konkurs”)  i  stanowi
element kampanii edukacyjno-informacyjnej realizowanej w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”  dofinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2. Organizatorem Konkursu jest Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu (47-225) przy ul. Szkolnej 15 (dalej: „Organizator”).

3. Parterami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Urząd
Gminy w Izbicku, Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Urząd Gminy
w Polskiej Cerekwi, Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim,
Miejsko- Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, Gminny Ośrodek Kultury w Walcach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach, Urząd Miejski w Leśnicy.

4. Regulamin Konkursu zamieszczony został na stronie internetowej www.czystyregion.pl         w zakładce
„Edukacja”.

5. Konkurs zostaje ogłoszony 19 kwietnia 2022 r., prace należy dostarczać do wskazanych jednostek w
terminie od 2 maja 022 r. do 11 maja 2022 r., ogłoszenie wyników na wszystkich etapach Konkursu
nastąpi do 25 maja 2022 r.

6. Konkurs organizowany jest na etapie gminnym i międzygminnym.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,

loterią  promocyjną,  których  wynik  zależy  od  przypadku,  ani  żadną  inną  formą  gry  losowej
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z
późn. zm.).

8. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można zgłaszać poprzez wiadomość elektroniczną na adres:
edukacja@czystyregion.pl     lub telefonicznie pod numerem: 77 446 11 98.

§ 2
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:
a. propagowanie zasad ochrony środowiska, dbania o przyrodę, w tym ochronę lokalnej

bioróżnorodności;
b. rozpowszechnienie wiedzy ekologicznej w zakresie ograniczania wytwarzania odpadów;
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c. promowanie idei recyklingu (powtórnego wykorzystania surowców) i upcyklingu (nadawania
nowej funkcji zużytym przedmiotom);

d. rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, artystycznych
w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs  na  wykonanie  makiety  o  tematyce  związanej  z  ochroną  lokalnej  różnorodności  biologicznej
adresowany jest  do klas VI – VIII szkół podstawowych (dalej: Uczestników) z terenu gmin należących do
Związku  Międzygminnego  „Czysty  Region”  (Cisek,  Dobrodzień,  Gogolin,  Izbicko,  Kędzierzyn-Koźle,
Kolonowskie,  Leśnica,  Pawłowiczki,  Polska  Cerekiew,  Reńska  Wieś,  Tarnów  Opolski,  Ujazd,  Walce,
Zdzieszowice).

§ 4
TEMAT PRACY

Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  pracy  plastycznej  (makiety)  dotyczącej  ochrony  lokalnej
różnorodności biologicznej. Do wykonania makiety powinno się wykorzystać materiały naturalne, surowce
wtórne, np. drewno, karton, papier, sznurki, glina, kamienie, wełna, filc, mech, liście, szyszki, kora, owoce
leśne, krepa, bibuła, opakowania po artykułach spożywczych, rolki papieru, makulatura biała i kolorowa,
nakrętki,  korki,  makaron  itp.  Dla  zespolenia  użytych  do  budowy  surowców  dopuszcza  się  stosowanie
wszelkiego typu klei, taśm, spinaczy – z poszanowaniem zużytych surowców.

§ 5
WYMOGI TECHNICZNE PRACY

1. Konkurs dotyczy pracy przestrzennej (makieta).
2. Technika pracy konkursowej jest dowolna z uwzględnieniem zapisów § 4.
3. Rozmiar prac powinien mieścić się w formacie od A-3 do A-1.
4. Makietę należy opatrzyć w sztywną podstawę umożliwiającą transport.
5. Do pracy należy dołączyć etykietę zawierającą: nazwa i adres szkoły, klasa, tytuł pracy (jeśli został

nadany), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna klasy.
6. Konkurs nie obejmuje prac innych niż prace przestrzenne.

§ 6
WYMOGI FORMALNE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  złożenie  zgłoszenia tj.  pracy konkursowej spełniającej

wymogi o których mowa w § 5 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1) podpisaną przez
nauczyciela – opiekuna klasy.

3. Każda klasa może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną w ramach Konkursu.
4. Praca konkursowa musi być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników.
5. Prace niepodpisane oraz prace do których nie dołączono kart zgłoszenia, nie będą oceniane.



§ 7
TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. Zgłoszenie (prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia o której mowa w § 6) należy dostarczyć do
Partnera Konkursu wskazanego w poniższej tabeli,  zgodnie z miejscem położenia danej placówki
oświatowej zgłaszającej prace Uczestników do Konkursu:

L
p.

Gmina Partner Konkursu (miejsce dostarczenia
pracy)

1 Cisek Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30
2 Dobrodzień Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, pokój nr A-103
3 Gogolin Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Pl. Dworcowy 2
4 Izbicko Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12
5 Kędzierzyn-Koźle Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, pokój 213
6 Kolonowskie Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39
7 Leśnica Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9
8 Pawłowiczki Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Pl. Jedności Narodu 1
9 Polska Cerekiew Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, pokój nr 21
1
0

Reńska Wieś Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 2

1
1

Tarnów Opolski Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6

1
2

Ujazd Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, 3-go Maja 
5

1
3

Walce Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, ul. Opolska 23 A

1
4

Zdzieszowice Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, 
ul.
Powstańców Śl. 7

- w godzinach pracy tych jednostek.

2. Prace należy dostarczać do wskazanych jednostek w terminie od 2 maja 2022 r. do 11 maja 2022 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i sposobu dostarczenia zgłoszeń w ramach

Konkursu.  O  wprowadzonych  zmianach  Organizator  będzie  informował  Uczestników  za
pośrednictwem strony www.czystyregion.pl     (zakładka „Edukacja”).

4. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

§ 8
OCENA ZGŁOSZEŃ

1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Organizator powoła 14 komisji gminnych oraz 1 komisję międzygminną.
3. Ocenie będą podlegać:

a. zgodność z tematem Konkursu,
b. zgodność z wymogami technicznymi Konkursu,
c. pomysłowość,
d. estetyka wykonania.

4. Na etapie gminnym Komisja Konkursowa wybiera trzy najlepsze prace i przyznaje im odpowiednio I,
II, III miejsce.
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5. Na etapie międzygminnym Komisja Konkursowa wybiera jedną pracę spośród prac, które zdobyły na
etapie gminnym pierwsze miejsca.

6. Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.



§ 9
NAGRODY

1. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 10000,00 zł.
2. Nagrody stanowią bony upominkowe.
3. Pula nagród może ulec zwiększeniu.
4. Nagrodą główną w Konkursie (etap międzygminny) jest bon upominkowy o wartości 500,00 zł.
5. Na dzień ogłoszenia Konkursu jego Laureaci są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od

nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2000,00 zł.

§ 10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w terminie do 25 maja
2022 r.

2. Informacja o nagrodzeniu Uczestników Konkursu oraz  o  terminie  i  sposobie  przekazania  nagród
zostanie przekazana do właściwej placówki oświatowej telefonicznie lub mailowo, na numer/adres
e-mail podany w karcie zgłoszenia.

3. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 31 maja 2022 r.
4. Organizator przewiduje organizację uroczystego wręczenia nagród lub możliwość bezpośredniego

wręczenia nagród Laureatom poprzez bezpośrednie przekazanie nagrody w formie uzgodnionej z
nauczycielem – opiekunem klasy.

5. Organizator dopuszcza możliwość przekazania nagród za pośrednictwem Partnera Konkursu.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania
nagrody,  ogłoszenia  wyników,  archiwizacji  danych  osobowych  udostępnionych  przez  placówki
oświatowe uczestniczące w Konkursie jest Związek Międzygminny „Czysty Region” reprezentowany
przez Przewodniczącego Zarządu, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel. 77
4461190; fax: 774459314; e-mail: sekretariat@czystyregion.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
3. Z Inspektorem można kontaktować się:

a. listownie na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225
Kędzierzyn- Koźle;

b. przez e-mail: iod@czystyregion.pl.  
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu przez Związek Międzygminny

„Czysty Region” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody;

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Partnerzy Konkursu, uprawnione podmioty zapewniające
obsługę informatyczną Związku, działające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
firmom zapewniającym usługi  archiwizacji  i  niszczenia  dokumentów,  podmiotom zapewniającym
usługę prawną oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa a także
podmioty związane z realizacją projektów unijnych.
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6. Dane  osobowe  przetwarzane  przez  Związek  Międzygminny  „Czysty  Region”  w  Kędzierzyn-Koźle
przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  dla  jakiego  zostały  zebrane  oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),  w tym
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie
od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, osoba, której dane będą przetwarzane posiada prawo
do żądania od Administratora:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. usunięcia swoich danych osobowych;
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. przenoszenia swoich danych osobowych;
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Wyrażoną  zgodę  można  w  dowolnym  momencie  wycofać,  korzystając  ze  wskazanych  danych
adresowych i kontaktowych Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce do jej wycofania.

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia  Administratorowi
zorganizowania  Konkursu,  powiadomienia  laureatów  o  wynikach  Konkursu  i  przyznania  nagród.
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego:  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna
od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób.

2. Z chwilą otrzymania zgłoszenia z pracą konkursową, Organizatorowi udzielona zostaje nieodpłatna
licencja do korzystania z całości lub części pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w
celach promocyjnych, archiwalnych, informacyjnych, wizerunkowych. Prace konkursowe mogą być
wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autora pracy.

3. Organizator  ma  prawo  do  korzystania  i  upowszechniania  prac  konkursowych  w  nieograniczonej
liczbie publikacji na następujących polach eksploatacji:

a. zwielokrotnianie dowolną techniką;
b. utrwalanie dowolną techniką;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie i najem oryginałów lub egzemplarzy;
d. publiczne:  wykonywanie,  wyświetlanie,  wystawienie,  nadawanie  oraz  publiczne

udostępnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do utworu w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;

e. wykorzystanie w akcjach promocyjnych organizowanych przez Zamawiającego i w bieżącej
działalności Zamawiającego;

f. uprawnienie do wykonywania zależnych praw autorskich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez dodatkowej zgody autora

oraz bez honorarium autorskiego, zgodnie z udzieloną na podstawie niniejszego regulaminu licencją.
5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  możliwości  udzielenia  dalszej  licencji  w  granicach  uzyskanej

licencji.



§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.
2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora i

podlegają zwrotowi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od

niego niezależnych.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że zostały one

wykonane własnoręcznie.
5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu pracy konkursowej autorowi na wniosek nauczyciela.

Wniosek można złożyć pisemnie lub ustnie Organizatorowi.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników

Konkursu.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
8. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

9. Sprawy organizacyjne związane z Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg Konkursu, a także zakończenia Konkursu bez
dokonania wyboru najlepszych prac.

11. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie, integralną częścią
Regulaminu jest Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dla nauczyciela placówki oświatowej – opiekuna
klasy.
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