
 

Regulamin 

konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Jak na co dzień pomagam Ziemi.” 

 

 
§1 

Konkurs 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (dalej zwanego: 
„Konkursem”) jest Urząd Gminy Bojszowy – Referat Ochrony Środowiska 
(dalej zwany: „Organizatorem”) w ramach realizacji projektu zintegrowanego 
LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony 
powietrza dla województwa śląskiego.  

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, 
wykonają prace plastyczne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 
(dalej zwanym: „Regulaminem”).  

3. Temat prac plastycznych to: „Jak na co dzień pomagam Ziemi”.  
4. Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2023 r.  
5. Termin nadesłania lub dostarczenia osobiście do Organizatora prac 

plastycznych upływa 14 kwietnia 2023r. O zachowaniu terminu decyduje data 
wpływu pracy do Organizatora na adres ul. Gaikowa 35, 42-220 Bojszowy. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 

 
§2 

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy plastycznej 
 

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 roku życia, 
zamieszkałe w Gminie Bojszowy (dalej: „Uczestnicy”).  

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  
a) od 3 do 6 roku życia,  
b) od 7 do 10 roku życia,  
c) od 11 do 15 roku życia  
– przy czym o zakwalifikowaniu Uczestnika do odpowiedniej kategorii 
wiekowej decyduje to, ile lat skończył w dniu 15 marca 2023 r.  

3. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika. Nie może 
być ona wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy 
pomocy innych osób). 



 

4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko 
jedną pracę plastyczną.  

5. Praca plastyczna może być wykonana przy zastosowaniu dowolnej techniki 
plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki 
mieszane), w formacie A4 lub A3. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 
publikację ( internet, wystawa) w celu promowania Konkursu. 

7. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody 
rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz 
wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy 
plastycznej w sposób określony w Regulaminie.  

8. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych 
pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego 
wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą 
wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom 
trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do 
przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu.  

9. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie. 
 
 

§3 
Wyniki Konkursu i nagrody 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez 
Organizatora jury (dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator.  

2. Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie 7 dni od dnia upływu terminu 
do nadsyłania prac plastycznych.  

3. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po trzy prace z każdej kategorii 
wiekowej, które zostaną wyróżnione i nagrodzone. Nagrody rzeczowe 
przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na 
ich równowartość pieniężną. 

4. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami:  
a) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i 

Regulaminem. 
b) Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy 

plastycznej.  
5. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane 

ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w 
wyłonieniu laureatów.  

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22 kwietnia 2023r. podczas 
obchodów Dnia Ziemi w Gminie Bojszowy. Zamieszczone zostaną również na 
stronie internetowej https://bojszowy.pl/ oraz na profilu Ekodoradca – Gmina 
Bojszowy na platformie Facebook. 

7. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.  
 

 

https://bojszowy.pl/


 

Załącznik nr 1 do regulaminu  
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Jak na co dzień pomagam Ziemi.” 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 
celów niniejszego konkursu.  
 
............................................................  
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Gmina Bojszowy 
reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy, z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35.  Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Osobom, które 
podają dane osobowe, przysługuje prawo do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) poprawiania danych osobowych.  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na prezentowanie przekazanych prac na wystawie, na stronie internetowej 
oraz w mediach społecznościowych. 
 
.............................................................  
(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej)  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na prezentowanie wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie 
organizatora.  
 
.............................................................  
(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej)  

 
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 


