
1 
 

Załącznik do  

Zarządzenia nr0050. 86 .2022 
WÓJTA GMINY DRUŻBICE 

z dnia 13 maja 2022 r. 

 sprawie 

Regulamin  

Konkursu ekologicznego  

„EKO ZABAWKA” 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu pn. „EKO ZABAWKA”, zwanego dalej 

Konkursem, dotyczącego wykonania ekologicznej zabawki z surowców selektywnie 

zbieranych oraz materiałów naturalnych. 

2. Organizatorami Konkursu są Gmina Drużbice i Powiat Bełchatowski. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie upowszechniania 

prawidłowych zasad prowadzenia segregacji odpadów. 

4. Cele Konkursu: 

1) zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub 

przetworzenia, 

2) propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym – 

zarówno w domu, w szkole, jak i w pracy 

3) pogłębienie dotychczasowej wiedzy odnośnie segregacji odpadów w gospodarstwach 

domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska, 

4) popularyzowanie wiedzy dotyczącej szkodliwości emisji zanieczyszczeń do 

środowiska, 

5) poszerzanie świadomości na temat środowiska, rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Gminy Drużbice. Konkurs będzie 

przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 

1) I kategoria – uczestnicy w wieku od 6 lat do 10 lat; 

2) II kategoria – uczestnicy w wieku od 11 lat do 16 lat. 

6. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 (jedną) pracę. 

8. Wykonane prace powinny być dostarczone do Urzędu Gminy Drużbice. 

9. Uczestnik Konkursu, zgłaszając przedmiot konkursu winien dołączyć poprawnie 

wypełnioną poniższą metryczkę:  

Metryczka do pracy konkursowej na 

Konkurs ekologiczny „EKO ZABAWKA” 

Imię i nazwisko uczestnika  

Adres zamieszkania  

Wiek uczestnika  

Opis zabawki (krótki opis prezentowanej zabawki, 

materiały z których została wykonana itp.) 
 

Telefon kontaktowy do uczestnika konkursu  

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu  

10. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy Drużbice do dnia 25.05.2022 r.  

11. Prace konkursowe, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

12. Osoba zgłaszająca pracę konkursową oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do przedmiotu. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, 

miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem, w publikacjach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w 

szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, 
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w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, 

na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. 

13. Osoba zgłaszająca pracę konkursową oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez 

Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe. 

14. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie dowolną techniką z surowców wtórnych (np. 

papier, tektura, odpady foliowe, butelki PET, korki, nakrętki) i/lub z użyciem surowców 

materiałów naturalnych (np. szyszki, słoma, pióra itp.) ekologicznej zabawki. Praca 

konkursowa musi być ekologiczna i ściśle powiązana z tematyką Konkursu. Praca 

konkursowa nie może zawierać niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, elementów 

lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.  

15. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr 

prawnie chronionych osób trzecich. 

16. Prace konkursowe nie mogą przedstawiać ani propagować treści niezgodnych z prawem 

oraz z zasadami etyki, dobrego wychowania i kultury osobistej. 

17. Wyniki konkursu oraz prace laureatów (fotografie) zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu Gminy: www.druzbice.pl oraz na profilu Facebook Gminy Drużbice. 

18. Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyznając w każdej z kategorii trzy nagrody.  

19. Kryteria oceny strojów: 

1) wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych zabawek z przedmiotem i 

celem konkursu, 

2) pomysłowość i oryginalność,  

3) samodzielność i estetyka wykonania. 

20. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

21. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

22. Wybrane prace przygotowane w ramach konkursu mogą zostać wykorzystane przez 

Organizatora w celach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, a także w celach 

marketingowych i promocyjnych Konkursu, w tym również mogą być publikowane na 

stronie internetowej Organizatora i w jego materiałach promocyjnych. 

23. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

24. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia metryczkę wymienioną w pkt 9 

niniejszego Regulaminu, a także oświadczenie zwierające zgodę rodziców/opiekunów na 

udział w Konkursie. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

25. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

26. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
1) Mając na uwadze postanowienia 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; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:  

a) Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13i 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

Konkursu. 

b) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A,97-403 Drużbice  

c) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

d) Udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z 

realizacją Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

administratora danych który przekazał dane – Uczestnika, a także prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość 

prawidłowej i efektywnej realizacji Konkursu. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego zarządzania 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji ekologicznej, 

http://www.druzbice.pl/
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e) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane 

kontaktowe w zakresie przekazanym przez Uczestnika, 

f) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach Programu oraz 

podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym 

dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, 

g) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Organizatora odnoszących się do realizacji Programu, stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak 

również związanych z celami archiwizacyjnymi i kontrolnymi. 

h) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub 

usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego 

27. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

28. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

29. Regulamin zostanie zamieszczony do wglądu na stronie internetowej: www.druzbice.pl 

 


