
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW  

zaprasza do udziału  

W KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Dzień bez samochodu” 

 

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii: 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 

„Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności” 

 

Hasło przewodnie kampanii: 

„Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. 

 
1. Organizator: Gmina Chocianów  

         ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianowie,  

         tel. (76) 818 50 20,  e-mail: bok@chocianow.pl 

Prace plastyczne należy dostarczyć do:  

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie 

ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów,                                 

tel. (0-76) 818 55 80,  e-mail: sekretariat@rckchocianow.pl.  

 

2. Cel:  Celem kampanii jest promowanie zrównoważonego transportu w gminie oraz zmiana 

zachowań mobilnościowych mieszkańców, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy 

rekreacji i aktywnego wypoczynku.  

3. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej: 

• dowolną techniką w formacie A‐4 lub A‐3, 

• zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna zachęcać kierowców do rezygnacji 

z użytkowania samochodów, promując i zachęcając do korzystania z np. z rowerów 

czy spacerów. 

4. Harmonogram konkursu:  

• ogłoszenie konkursu 10 września 2021r. 

• dostarczanie prac konkursowych  od 16.09.2021r.  do 21.09.2021 r. do godz. 12:00 

– prace należy dostarczyć do Regionalnego Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 5, 

59-140 Chocianów. 

• obrady jury – 21.09.2021r.  

• wręczenie nagród nastąpi 22.09.2021r. po zakończonym przejeździe rowerowym 

przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Chocianowie przy ul. Kasztanowej.  

5. Nagrody: Jury konkursowe wybierze po 6 laureatów w I kategorii wiekowej i 9 laureatów 

w II kategorii wiekowej: 
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1) I kategoria: przedszkolaki  

• 3-4 latki: 3 nagrody rzeczowe; 

• 5-6 latki: 3 nagrody rzeczowe; 

2) II kategoria: uczniowie szkoły podstawowej 

• klas I –III szkół podstawowych: 3 nagrody rzeczowe; 

• klasy IV – VI szkół podstawowych: 3 nagrody rzeczowe; 

• klasy VII-VIII szkół podstawowych: 3 nagrody rzeczowe 

Łącznie zostanie przyznanych 15 nagród rzeczowych.  

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku złożenia większej lub 

mniejszej ilości prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu w 

danej kategorii wiekowej).  

 

6. Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej             

ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chocianów. 

• Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną prace i musi być to praca indywidualna 

(jedna praca –jeden autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane przez Jury.  

• Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są do dołączenia do pracy konkursowej 

załączników nr 1, 2 i 3 do regulaminu konkursu. 

7. Postanowienia końcowe: Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

warunków regulaminu. 

8. Ochrona danych osobowych. 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, 

tel. (0-76) 818 55 80,  e-mail: sekretariat@rckchocianow.pl 

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu 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).  

3) Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji              

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych, w tym                                    

w przygotowanych relacjach prasowych. 

4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

1) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

2) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko,  
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b) informacja do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy. 

3) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

4) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

5) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

6) Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

7) Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny  

do realizacji wyżej określonych celów.  

8) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych.  

9) Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu 

wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko 

wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

−przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

−utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

−nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

 

 

 

 

      /organizator konkursu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego pn. „Dzień bez samochodu” 

1.Imię i nazwisko autora pracy konkursowej: 

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

2.Szkoła (pełna nazwa, adres): 

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

3.Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy): 

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

4.Telefon kontaktowy: 

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

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego pn. „Dzień bez samochodu”  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

............................................w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 

osobowych jest Gmina Chocianów, Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów. Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

...................... .....................................................data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka ....................................., utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Gminą Chocianów na 

potrzeby konkursu plastycznego „Dzień bez samochodu”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 

z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie               

w Internecie (w tym na stronach Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie oraz portalach 

społecznościowych m.in. Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych                          

i informacyjnych, w tym przygotowanych relacjach prasowych. 

5. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej 

lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 

że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji                     

i potrzeb realizacji konkursu przez Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie  

...................... .....................................................data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

 



Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego pn. „Dzień bez samochodu” 

 

OŚWIADCZENIE  

szkolnego koordynatora (opiekuna pracy) konkursu plastycznego  

pn. „Dzień bez samochodu” 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu pn. 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Dzień bez samochodu” tj. Gminę 

Chocianów, w celach wynikających z udziału w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz od 25 maja 2018 r. – 

Rozporządzeniu 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). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że Administratorem danych osobowych jest Gmina 

Chocianów. Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w 

Rozporządzeniem w dniu 25 maja 2018r. Oświadczam również, że zostałem/am 

poinformowany(a), iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Ponadto mam prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania moich danych 

osobowych przez Stowarzyszenie, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych 

osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy oraz RODO (od 25 maja 

2018r.). Ponadto oświadczam, iż w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia mojej pracy w 

konkursie, wyrażam zgodę na opublikowanie w publikacji, na stronie Organizatora 

http://chocianow.pl lub http://www.chok.pl/regionalne-centrum-kultury/oraz na liście uczestników 

moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz nazwę szkoły. Poprzez wysłanie 

pracy konkursowej nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe 

do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz.U. z 2021, poz. 10562). Wyrażenie zgody 

przez wszystkich autorów pracy oraz opiekuna grupy na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu jest warunkiem udziału w konkursie 

...................... ...........................................................................data i czytelny podpis szkolnego                          

koordynatora konkursu (opiekuna pracy). 
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