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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  13/2021 

Burmistrza Gminy Paczków  z  dnia  02.02.2021 r.  

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„Bioróżnorodność oczami małych ekologów” 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu w ramach kampanii promocyjnej 

projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie 

stawu przy ul. Klonowej”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Paczków z siedzibą Rynek 1, 48-370 Paczków, 

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę. 

3. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 15.02.2021 r.  

§ 2 

1. Celem Konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat ekologii i środków unijnych wśród dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Paczków. Działania podejmowane w ramach realizacji celu 

konkursowego mają powodować wśród dzieci i młodzieży wzrost świadomości w zakresie 

bioróżnorodności, kształtowania kreatywnego myślenia w aspekcie ekologii i środków unijnych, 

zrozumienia istoty różnorodności biologicznej, wpływu środków unijnych na rozwój 

infrastruktury publicznej.   

§ 3 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach:  

I kategoria -  dzieci z klas I-III  

II kategoria - dzieci i młodzież z klas IV-VIII.   

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

3. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 15 lutego 2021 r. złoży łącznie:  

a) pracę konkursową do siedziby Organizatora Konkursu: Urząd Miejski w Paczkowie, parter 

budynku (hol). 

b) wypełniony formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu,  

c) wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 2 do Regulaminu.  
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§ 4 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Burmistrz Gminy Paczków powoła Komisję Konkursową w 

liczbie 4 członków.  

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Burmistrz Gminy Paczków.  

3. Zadaniem Komisji jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac oraz wybór 

laureatów konkursu.  

§ 5 

1. Format pracy A4, orientacja pionowa lub pozioma (prosimy nie oprawiać ani nie podklejać prac, 

będą one skanowane). 

2. Wykonanie powinny być dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, 

malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, 

modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.  

3. Prosimy nie podpisywać się z przodu na obrazku ani nie składać (zginać) pracy.  

4. Praca ma przedstawiać obraz/rysunek nawiązujący do promowania i rozpowszechniania wiedzy 

na temat ekologii i środków unijnych związanych z inwestycją pod nazwą „Ochrona 

różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”. 

5. Tematyka pracy plastycznej musi zawierać wpływ środków unijnych na poprawę wizerunku stawu 

przy ul. Klonowej lub ochronę gatunków chronionych występujących na tym terenie między 

innymi różne gatunki roślin (rokitnik zwyczajny), zwierząt (np. traszka grzebieniasta, jaszczurka 

żyworodna szczupak, piskorz , żaba trawna, żaba jeziorowa, żaba wodna, żaba moczarowa, 

ropucha szara, traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka,  drozd, śpiewak, kawka zwyczajna, kos 

zwyczajny, kwiczoł, mazurek, modraszka, sierpówka, sikora bogatka, sroka, trznadel, wróbel 

domowy, myszołów, dzięcioł duży, pustułka, zięba zwyczajna). 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

7. Z obrad Komisji sporządzany będzie protokół.  

8. Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.paczkow.pl  

10. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić 

metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami według następującego schematu: imię i nazwisko, 

klasa, wiek. 

11. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 1 prace. 
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§ 6 

1. Nagrody: komisja przyzna 6 równorzędnych nagród, 3 nagrody w I kategorii - dzieci z klas I-III  
       oraz 3 nagrody w II kategorii - dzieci i młodzież z klas IV-VIII.   

 
2. Każdy zwycięzca otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, a prace zamieścimy na stronie 

internetowej www.paczkow.pl. Organizator nie przewiduje zaświadczeń i dyplomów za sam 

udział w konkursie. 

§ 7 

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu 

i realizacji jego celów, określa Rozporządzenie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s . 1).  

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) 

pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której 

mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności 

organizatora.  

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej 

pracy konkursowej.  

3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.  

4. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują 

mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe. 

5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, 

bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Gminę Paczków autorskie prawa majątkowe do 

tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych:  

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

 b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,  

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności 

wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami 

wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu,  

d) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w 

http://www.paczkow.pl/
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szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne 

udostępnianie na innych podstawach.  

 

§ 10 

1. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie 

zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.  

2. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – zdjęć, 

wykonanych w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny.  

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 

prowadzenia Konkursu. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od 

decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.paczkow.pl  

7. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 431 67 91 wew. 

150, 151 lub wysyłając zapytanie na adres: promocja@paczkow.pl   

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy.  

2. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów.  
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Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Konkurs plastyczny: „Bioróżnorodność oczami małych ekologów” 

  

 

I. Informacja o autorze 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………………………… 

Wiek ……………………………………………… Klasa  …………………………………………….………………….…………………………… 

 

II. Informacje o rodzicu/opiekunie prawnym  

Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………….…………………………………….  

Numer telefonu: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                           (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
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Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

Konkurs plastyczny: „Bioróżnorodność oczami małych ekologów” 

 

 

Działając w imieniu: ......................................................................................................................................  
                                                             (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

Niniejszym oświadczam, co następuje:  

1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. uczestnika 

konkursu,  

2) zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień,  

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w internecie 

w mediach, a także na publiczne prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na 

wystawach oraz w trakcie organizowanych spotkań,  

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla 

potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy konkursowej 

podczas wydarzeń i organizowanych spotkań, które określa Rozporządzenie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s . 1). 

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu 

do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,  

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, 

bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Gminę Paczków autorskie prawa majątkowe do tej 

pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych: a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w 

szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a 

także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w 

dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, c) w zakresie przechowywania i 

przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i 

innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu, d) w zakresie 

obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności 
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wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na 

innych podstawach;  

 

7) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi, uczestnik wraz z autorskimi prawami 

majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na Gminę Paczków wydany organizatorowi 

konkursu egzemplarza pracy konkursowej i wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz 

zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy. 

 

 

 
 
 ...................................................     ......................................................................... 
         (miejscowość, data)                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


