
REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 

„BAŁWANEK” 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ekologii. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i uczniów chorzowskich placówek oświatowych. 

3. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Rozwijanie 

wśród dzieci i młodzieży właściwego wzorca zachowań i postaw sprzyjających dbałości 

o przyrodę. 

4. W ramach konkursu uczestnicy wykonają bałwanka z surowców wtórnych, czyli odpadów, 

do zawieszenia na choince. 

5. Ostateczny termin zgłaszania prac: 06 grudnia 2019r. 

6. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług 

Komunalnych i Ekologii, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój nr 28. 

7. Wręczenie nagród w konkursie nastąpi 18 grudnia 2019r. 

8. Wyniki konkursu oraz relacja z rozdania nagród dostępne będą na stronie internetowej 

odpady.chorzow.eu, na stronach dla dzieci (segregus.chorzow.eu), w zakładce dotyczącej 

konkursów oraz w miejskich mediach społecznościowych. Informację będzie można również 

uzyskać pod nr tel. (32) 416-50-00 wew. 110. Zwycięzców zawiadomimy telefonicznie. 

9. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i uczniowie chorzowskich placówek oświatowych. 

10. Praca w formie przypominającej figurkę bałwanka nie może przekraczać w najdłuższym 

miejscu 15cm. Praca powinna mieć przymocowany sznurek o długości 15 cm umożliwiający 

jej zawieszenie na choince. 

11. Praca musi być wyraźnie opisana drukowanymi literami w następujący sposób: 

a) imię i nazwisko uczestnika, 

b) wiek uczestnika, 

c) imię i nazwisko opiekuna (rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela, jeśli 

dziecko występuje z ramienia placówki oświatowej), 

d) telefon kontaktowy do opiekuna, telefon kontaktowy do placówki oświatowej. 

12. Organizator konkursu nie będzie oceniał prac, które: 

a) przysłano lub przyniesiono po terminie określonym w pkt. 5 Regulaminu, 

b) nie zostały podpisane, 

c) przekraczają swoją wielkością wymiary podane w pkt. 10 Regulaminu. 

13. Organizator zachęca uczestników aby prace były wykonane samodzielnie – bez pomocy 

osób dorosłych, przez dzieci. Samodzielne wykonanie będzie dodatkowo punktowane 

podczas oceny pracy. Organizator będzie zwracał uwagę również na różnorodność 

odpadów wykorzystanych do wykonania pracy. 

14. W każdej grupie wiekowej (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie i gimnazja) 

Organizator nagrodzi trzy pierwsze miejsca oraz wybierze prace do wyróżnień. 

15. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne książki. 

16. Po ogłoszeniu wyników placówka zgłaszająca zwycięską pracę musi dostarczyć do 

Organizatora oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika konkursu dotyczące: przeniesienia 

praw do pracy konkursowej, udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz 

informacja o ochronie danych osobowych. Treść wymienionych oświadczeń zawiera załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

17. Dla Organizatora uczestnictwo w konkursie wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody 

opiekunów prawnych uczestnika na zaprezentowanie jego pracy konkursowej oraz jej 

publikację w materiałach promocyjnych miasta Chorzów i w dokumentacji konkursowej na 

wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, mediach 

społecznościowych, broszurach, plakatach i innych kanałach służących promocji konkursu). 

18. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Miasto całość majątkowych praw autorskich do 

http://www.chorzow.eu/


pracy konkursowej oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

do pracy. Przeniesienie nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo oraz obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

 w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką – w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzenia do obrotu, 

 wprowadzenia do pamięci komputerów, 

 wprowadzenia do sieci multimedialnej, w tym do sieci Internet, 

 wykorzystania do celów promocyjnych, w całości lub fragmentach, bez ograniczeń co do 

liczby wydań, egzemplarzy, terytorium i okresu eksploatacji. 

Opiekun prawny uczestnika konkursu podpisuje stosowne oświadczenie, które jest 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

19. W momencie przystąpienia do konkursu przez uczestnika jego opiekun prawny wyraża zgodę 

na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania lub odwołania 

konkursu bez podawania przyczyn. 

21. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

  



Załącznik do Regulaminu 

 

…………………………, dnia …………………… 
miejscowość   data   

 

Oświadczenie 
 

Ja, ……………………………………………… (wpisać imię i nazwisko opiekuna), jako prawny 

opiekun ……………………………… (wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu), wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka w materiałach promocyjnych Urzędu Miasta 

Chorzów i przenoszę nieodpłatnie na Miasto całość majątkowych praw autorskich do pracy oraz 

prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do pracy. Przeniesienie nie 

jest ograniczone terytorialnie ani czasowo oraz obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką – w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzenia do obrotu, 

 wprowadzenia do pamięci komputerów, 

 wprowadzenia do sieci multimedialnej, w tym do sieci Internet, 

 wykorzystania do celów promocyjnych, w całości lub fragmentach, bez ograniczeń co do 

liczby wydań, egzemplarzy, terytorium i okresu eksploatacji. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

………………………………………………… 

podpis opiekuna prawnego 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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 (…) tzw. RODO 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 416-54-32, mail: iod@chorzow.eu 

3) moje dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Chorzowa – art. 6 ust. 1 pkt 

e) RODO w związku z art. 7 ust. 17 i 18 ustawy o samorządzie gminnym; 

4) odbiorcą moich danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi jest Urząd 

Miasta Chorzów; 

5) moje dane będą przechowywane do czasu realizacji i całkowitego rozliczenia zadania 

a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną; 

6) mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

ich przenoszenia; 

7) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego PUODO mieszczącego się w Warszawie przy ul. Stawki 2; 

8) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji konkursu; 

9) moje dane osobowe nie będą służyć do profilowania. 
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