ZARZĄDZENIE NR 19/2020
PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA
Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU
w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi” .

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, 18 w związku z art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.)
zarządzam co następuje:
§1
Ustalam regulamin konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi” stanowiący załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMŚLA
Wojciech Bakun

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24.01.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU
na najciekawszy „List dla Ziemi”
§1
Informacje ogólne
Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez
Fundację Ekologiczną Arka pt:”Listy dla Ziemi”. Pisanie listów należy poprzedzić zajęciami
tematycznymi o problemach klimatyczno-energetycznych, ochronie środowiska, segregacji
odpadów. Następnie na lekcjach w szkole lub na zajęciach w przedszkolu, na specjalnym
papierze ekologicznym dzieci piszą listy, w których spróbują nakłonić dorosłych
do proekologicznych działań w zakresie ochrony środowiska.
Celem praktycznym konkursu jest promocja działań i postaw w zakresie szeroko pojętej
ochrony środowiska, w tym gospodarki niskoemisyjnej, obejmującej przede wszystkim
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony
transport, jak również gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków.
§2
Adresaci konkursu
Adresatami

konkursu

są

dzieci

z

przedszkoli,

uczniowie

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w podziale na następujące grupy
wiekowe:
 dzieci w wieku przedszkolnym,
 uczniowie szkół podstawowych - klasy I - III,
 uczniowie szkół podstawowych – klasy IV - VIII,
 uczniowie szkół ponadpodstawowych – klasy I - IV.
§3
Forma pracy
1. Ideą konkursu jest napisanie lub narysowanie (w młodszych grupach wiekowych) listu na
papierze ekologicznym, którego tematem przewodnim będzie ochrona środowiska oraz
powietrza.
2. Każda praca musi być czytelnie oznaczona danymi autora, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
regulaminu.
§4
Komisja konkursowa i wybór nagrodzonych prac
1. Wyboru najciekawszych prac dokona 3-osobowa komisja w składzie:
 Karol Wilk – przewodniczący komisji,

 Katarzyna Bauer – Maj – członek komisji
 Agata Kasyan– członek komisji,
 Mateusz Nowak – członek komisji.
2. Do konkursu na najciekawszy list placówki oświatowe dostarczają maksymalnie 15 prac.
Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 treścią listu,
 twórczym podejściem do tematu,
 względami estetycznymi listu.
3.

W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia za

najciekawsze prace w każdej grupie wiekowej.
4. W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej wpłynie mniej niż 3 prace, autorzy prac
zostaną wyróżnieni za udział w konkursie.
6.Nagrodami dla laureatów będą gry, puzzle, zabawki edukacyjne, książki, materiały
piśmiennicze, materiały edukacyjne.
§5
Terminy i czas realizacji konkursu
1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa przez placówkę oświatową nastąpi nie później niż do dnia
20.03.2020 r.
2. Przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych oraz ekologicznego papieru listowego
nastąpi do dnia 10.04.2020 r.
3.

Termin dostarczenia prac do Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska do dnia
08.05.2020 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.05.2020 r.
5. Organizator powiadomi placówki oświatowe uczestniczące w konkursie o terminie
i miejscu wręczenia nagród laureatom.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie rodzaju i wartości nagród.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu właścicielem listów staje się Gmina Miejska Przemyśl.
Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi do konkursów pracami
w celach promocyjnych i edukacyjnych poprzez ich publiczne udostępnianie.
3. Lista laureatów konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej urzędu miasta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”

Formularz zgłoszeniowy do IV edycji konkursu na najciekawszy „List dla ziemi”
1. Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………
2. Klasa:
……………………………………………………………………………………………
3. Nazwa placówki oświatowej:
……………………………………………………………………………………………
Ulica:……………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy:………………………… Miejscowość: ………………………………..
4. Nauczyciel (opiekun):
……………………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwanym dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym publikowanie
danych osobowych przez

Prezydenta Miasta Przemyśla, z siedzibą przy Rynek 1 w Przemyślu

w zakresie podanym przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celach promocji działań i postaw z
zakresu ochrony środowiska, w związku z prowadzonym konkursem na najciekawszy „List dla Ziemi”..
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y)
o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych dziecka, ich poprawiania, wycofania
zgody w każdym czasie, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz że podanie tych danych było dobrowolne.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku dziecka, jak również jego
nieodpłatne rozpowszechnianie przez Urząd Miejski w Przemyślu w związku z działaniami
informacyjno-promocyjnymi, w szczególności poprzez upublicznienie na stronie internetowej fotografii
w związku z realizacją ww. zadania.


niepotrzebne skreślić

………….……………………………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Proszę o wypełnienie formularza drukowanymi literami i przyklejenie na odwrocie pracy
konkursowej.

Praca konkursowa bez dołączonego formularza nie będzie dopuszczona do konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 RODO informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z/s
w
Przemyślu
przy
Rynek
1,
kontakt
e-mail
pod
adresem:
kancelaria@um.przemysl.pl.
W Urzędzie Miejskim w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
DANE KONTAKTOWE
z którym
można
kontaktować
się
pod
numerem
telefonu:
INSPEKTORA OCHRONY
16 675 21 14 lub adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl.
DANYCH
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
CELE PRZETWARZANIA
oraz w związku z obowiązkiem archiwizowania dokumentów będących w posiadaniu
I PODSTAWA PRAWNA
przez urząd, na podstawie przepisu prawa.
Odbiorcą danych laureatów konkursu będzie Fundacja Ekologiczna „Arka” oraz
ODBIORCY DANYCH
podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisu
LUB KATEGORIE
prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Prezydenta Miasta
ODBIORCÓW DANYCH
Przemyśla.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
OKRES
powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku .archiwizacyjnego wynikającego
PRZECHOWYWANIA
z przepisów prawa.
DANYCH
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
INFORMACJA
O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, prawo do wycofania zgody, prawo sprzeciwu.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2; telefon: 22 860 70 86).
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w procesie
związanym z wyłonieniem laureatów konkursu.

