
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE 

z dnia 8 marca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży 
pn. „Smog nas zje! O nie!”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konkursu ekologicznego pn. „Smog nas zje! O nie!”. 

2. Ustala się regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza 
Gminy Kozienice, na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Technicznych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gminy Kozienice 
 
 

mgr Piotr Kozłowski 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 37 /2023 

Burmistrza Gminy Kozienice 

z dnia 08.03.2023 r.  

 

 

Regulamin Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pn. „Smog nas zje! O nie!”. 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pn. „Smog nas zje! 

O nie!”, zwanego dalej Konkursem jest Burmistrz Gminy Kozienice. 

2. Koordynatorem Konkursu jest Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa 

i Środowiska. 

 

§2 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności stworzenia SMOGOLUDA - figury 

przestrzennej. 

2. Zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczeń powietrza.  

3. Rozwój umiejętności plastycznych i zainteresowań technikami plastycznymi wśród dzieci 

i młodzieży. 

4. Propagowanie twórczej postawy oraz poszukiwanie nowych form i środków wyrazu 

artystycznego. 

 

 

§3 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli 

działających na terenie Gminy Kozienice.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie przez szkołę, przedszkole lub ucznia 

pracy SMOGOLUDA – figury przestrzennej wykonanej z surowców wtórnych lub 

produktów naturalnych nieprzekraczającej 50 cm. 

3. Motywem przewodnim pracy powinna być ochrona powietrza.  

4. Pracę konkursową należy podpisać tytułem oraz imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora 

oraz pełną nazwą przedszkola lub szkoły wraz z adresem i kategorią wiekową, którą 

reprezentuje uczestnik konkursu.  

5. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę.  
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6. Do wysyłanej pracy należy dołączyć prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu). Organizator prosi o nie przyklejanie 

formularza zgłoszeniowego do pracy.  

7. Formularz zgłoszeniowy zawierający także zgodę na przetwarzanie danych 

i wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu powinien być podpisany przez rodzica 

(opiekuna ustawowego) lub opiekuna prawnego dziecka. 

8. Prace wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami należy wysłać lub dostarczyć  

w kopercie z dopiskiem: Konkurs dla dzieci i młodzieży pn. „Smog nas zje! O nie!” 

w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres 

Organizatora Konkursu: 

Urząd Miejski w Kozienicach 

 Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska 

 ul. Parkowa 5  

26-900 Kozienice 

lub 

Osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach  

 

§4 

Organizacja i zasady Konkursu 

1. Nadesłane prace będą ocenianie przez komisję konkursową, w składzie  

3 osób, powołaną odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice, w skład której 

wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 

Nadesłane prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 

a) przedszkola – klasa  0; 

b) 1-4 klasa; 

c) 5-8 klasa. 

2. Organizator Konkursu po ocenie prac nadesłanych w oznaczonym terminie przez Komisję 

konkursową, ufunduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej 

z trzech grup wiekowych. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przewiduje się od nich 

środków odwoławczych. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu przez  Komisję konkursową odbędzie się w terminie do dnia  

15 maja 2023 r. Przedszkola i Szkoły oraz Uczestnicy Konkursu o terminie rozdania 

nagród rzeczowych zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora Konkursu. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną udostępnione na stronie Urzędu Miejskiego  

w Kozienicach.  
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§5 

Kryteria oceny 

1. Przy ocenie prac konkursowych Komisja konkursowa weźmie pod uwagę 

w szczególności: 

a) Zgodność z regulaminem i tematyką konkursu oraz jej trafne przedstawienie:  

0 pkt – 5 pkt.  

b) Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu pracy konkursowej:  0 pkt – 5 pkt. 

c) Inwencja twórcza uczestnika: 0 pkt – 5 pkt. 

2. Każdy z członków Komisji konkursowej może przyznać maksymalnie 15 pkt dla każdej 

z prac konkursowych.  

 

§6 

Założenia dodatkowe 

 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych 

do Konkursu. 

2. Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom Konkursu. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. Z chwilą zgłoszenia pracy 

konkursowej na Organizatora Konkursu przechodzi nieodpłatna własność pracy oraz 

przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy, nieograniczone 

czasowo na następujących zasadach: prawo do korzystania z pracy, udostępnienia osobom 

trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzenia do pamięci 

komputera, publikowania. Organizator jest też upoważniony do wykorzystania w imieniu 

uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.  

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie Konkursu 

proszę kierować bezpośrednio do: 

d) Pani Patrycji Miecznik - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Środowiska, tel. 48 611 71 63 

e) Pani Małgorzaty Oliwy - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa 

i Środowiska, tel. 48 611 71 34 
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   Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE pn. „Smog nas zje! O nie!”   

DANE UCZESTNIKA 

IMIĘ I NAZWISKO  

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
 

 
NAZWA 

SZKOŁY/PRZEDSZKOLA 

GRUPA WIEKOWA 

 

 

NUMER TEL. 

KONTAKTOWEGO DO 

RODZICA/ OPIEKUNA 

PRAWNEGO  

 

 

 

Oświadczenie: 

Ja, niżej podpisany/a jako opiekun ustawowy/prawny (niepotrzebne skreślić) 

………………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich 

majątkowych do pracy przesłanej do Konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Smog nas zje! 

O nie!” wraz z prawami zależnymi na Organizatora Konkursu – Burmistrza Gminy Kozienice. 

Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej na Organizatora Konkursu przechodzi nieodpłatna 

własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy, 

nieograniczone czasowo na następujących zasadach: prawo do korzystania z pracy, udostępnienia 

osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzenia 

do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też upoważniony do wykorzystania 

w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na: 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego dziecka z jego wizerunkiem przez Gminę 

Kozienice w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na portalu informacyjnym,  w mediach 

społecznościowych oraz w druku. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie 

wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2022 poz. 2509). 

 

Informacja na temat przetwarzania danych:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że: 
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I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych zebranych w procesie realizacji Konkursu plastycznego dla 

dzieci i młodzieży pt. „Smog nas zje! O nie!”  jest Burmistrz Gminy Kozienice (Gmina 

Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 71 00, e-mail: urzad@kozienice.pl.) 

 

II. Inspektor Ochrony Danych  

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@kozienice.pl. 

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

 

IV. Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

 

V. Odbiorcy danych 

Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu oraz podmiotom 

realizującym archiwizację i obsługę informatyczną. 

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących danych osobowych Pana/Pani 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez nas danych osobowych Pana/Pani 

dziecka narusza przepisy RODO. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe Pan/Pani dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

……….……………………………………………….. 
       Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
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