
Konkurs na Gazetkę Szkolną  

„Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” 

Regulamin 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Chrońmy powietrze – 

przeciwdziałajmy niskiej emisji” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Miejska Bibliotekę 

Publiczną w Chrzanowie zwaną dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Niska emisja wielka sprawa, czym dymi komin 

sąsiada”. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu 

Gminy Chrzanów. 

4. Głównym celem Konkursu jest: 

a) uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z tzw. „niskiej emisji” 

b) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu dziecka 

c) promowanie wśród dzieci ekologicznych postaw 

d) kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności, inspirowanie dzieci do twórczych 
poszukiwań 

5. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie ściennej, informacyjnej gazetki szkolnej poruszającej 

zagadnienia związane z tematem niskiej emisji i jej wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. 

6. Warunkiem  konkursu jest: 

a)  przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl dokumentacji 

fotograficznej:  5-10 zdjęć z powstawania gazetki oraz 2 - 5 zdjęć gotowej gazetki szkolnej 

b)  zdjęcia powinny zostać przesłane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MB i nie większej 

niż 5 MB. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy konkursowej zawierającej niekompletną 

dokumentację fotograficzną lub takiej której jakość zdjęć uniemożliwi rzetelną ocenę efektów pracy. 

§ 2 
Zasady udziału w konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział sześcioosobowe zespoły projektowe. Zespół powinien składać się z pięciu 

uczniów oraz jednego nauczyciela zwanego Opiekunem zespołu. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno 

zostać przesłane przez Opiekuna na podstawie karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik do 

Regulaminu. 

2. Każdą szkołę może reprezentować tylko jeden zespół projektowy.  

3. Zgłoszenie należy przesyłać elektronicznie na adres czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl w terminie do 

8.11.2017 r. - załącznik 1  

4. Prace w postaci spakowanych zdjęć należy przesłać do dnia 15.11.2017 r. na adres 

czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl. W tytule maila prosimy podać nazwę i numer placówki.  
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5. Nieprawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe dyskwalifikują z udziału w Konkursie. 

6. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest p. Ewelina Langer (tel. 327632749) 

§3 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. 

2. Oceniając prace projektowe, Jury będzie brało pod uwagę: wartość informacyjną gazetki, oryginalność 

podejścia do tematu, innowacyjną realizację zadania. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20.11.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Chrzanowie podczas Happeningu Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej. 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.mbp.chrzanow.pl oraz przesłane 

pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w karcie zgłoszeniowej wraz z szczegółową informacją o 

uroczystości wręczenia nagród. 

6. Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody za zdobycie I, II i III miejsca. Nauczyciele – opiekunowie oraz uczestnicy 

otrzymują dyplomy za uczestnictwo w konkursie. 

§4 
Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych” (DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Materiał fotograficzny przechodzi na własność Organizatora i nie będzie odsyłany.  

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik i reprezentowana 

przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie 

internetowej Organizatora. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

5. Uczestnicy Konkursu potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora 

oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

http://www.mbp.chrzanow.pl/


Załącznik nr 1 

    Zgłoszenie do Konkursu na Gazetkę Szkolną 

 „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” 

 

I. Nazwa szkoły……………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………………. 

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

 

II.  Lista uczestników Konkursu: 
 

L. p. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Imię i nazwisko opiekuna projektu 
 

 

Adres mailowy oraz nr telefonu opiekuna projektu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych 
osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………….................................................... 
imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin 
sąsiada” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U.         z 2016 r. poz. 666 z 
późniejszymi zmianami). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki w  publikacjach na portalach internetowych 
zarządzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów/Urząd Miejski w 
Chrzanowie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie ul. Broniewskiego 
10 C, 32-500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

 

……………………………………….…………………….……… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
* Zaznaczyć właściwe 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Zgoda nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 
na przetwarzanie danych osobowych  

……………………………………………………………………………………….  
nazwa i adres placówki 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

……………………………………….................................................... 
imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 

 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin 
sąsiada” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia mojego 
podopiecznego jako laureata zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy w  publikacjach, na portalach internetowych 
zarządzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów/Urząd Miejski w 
Chrzanowie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającemu  dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie ul. Broniewskiego 
10 C, 32-500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

………………………………………..…………….……… 
Data i podpis nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 

* Zaznaczyć właściwe. 
 

 


