
 
Projekt „Przyroda naszym przyjacielem”. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
 

 

Regulamin Konkursu Ekologicznego 
dla dzieci i młodzieży „W przyjaźni z przyrodą” 

 

§ 1. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Ekologicznego dla dzieci i młodzieży „W przyjaźni z przyrodą” jest 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego zgodnie z Umową Nr 

90/PE/ZD-I/D/19 o realizację zadania publicznego pod tytułem „Przyroda naszym 

przyjacielem”, zawartą w dniu 10.07.2019 r z Województwem Mazowieckim. 

 

§ 2. 

Przedmiot i cel Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii przedstawiającej piękno 

przyrodnicze terenu gminy Czernice Borowe. 

2. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna w zakresie umiejętności obserwacji przyrody, 

wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań o tematyce przyrodniczej, kształtowanie właściwej 

postawy dzieci i młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania 

praktycznych działań na rzecz jej ochrony, a także zwiększenie wrażliwości na piękno 

otaczającej nas natury. 

§ 3. 

Warunki i zasady udziału w Konkursie 

1. Termin składania prac rozpoczyna się 18 października 2019 r. i upływa  

31 października 2019 r. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą 

opiekunów prawnych. 

3. Oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu dokona czteroosobowe jury, które wybierze trzy 

zwycięskie prace. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym dniu, w sali 

widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych. 

5. Zgłoszenie pracy do Organizatora Konkursu obejmuje: 

1) kartę zgłoszeniową, 

2) pracę konkursową, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

Regulaminu, 

3) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w KONKURSIE osoby 

niepełnoletniej. 

§ 4. 

Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki: 

1) fotografia przedstawiająca piękno przyrodnicze terenu gminy Czernice Borowe 

z opisem danego miejsca, format dowolny; zdjęcie należy przekazać również 

na płycie CD lub przesłać na adres: izakrzewska1@vp.pl   (w tytule maila 

wpisując „Konkurs ekologiczny Stowarzyszenie”). 
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2. Fotografię należy podpisać na odwrocie  wpisując: imię i nazwisko autora pracy oraz jego 

wiek.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. 

4. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. 

5. Praca może mieć tylko jednego autora. 

6. Nadesłane prace muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

uczestnika. 

7. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy Konkursu. 

8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora. 

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na używanie swojego imienia i nazwiska                                

w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora związanych z działalnością bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 5. 

Klauzula informacyjna 

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzanie przez organizatora konkursu zgodnie                        

z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanych dalej RODO). 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Stowarzyszenie Rozwoju 

Ziemi Czernickiej informuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju 

Ziemi Czernickiej, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe. 

b) Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu. 

c) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do 

zrealizowania celów wskazanych powyżej. 

d) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności 

lub realizacji określonej usługi. 

e) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie 

będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

f) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po 

zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

g) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 

15-18 oraz art. 20-21 RODO). 

h) W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 

przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

i) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie 

danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 6 

1. Uczestnik konkursu wysyłając swoją pracę oświadcza, iż akceptuje Regulamin konkursu 

oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim. 
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2. Złamanie zasad Regulaminu konkursu jednoznacznie dyskwalifikuje uczestnika. 

2. Regulamin opublikowany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia oraz stronach 

internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz Gminy Czernice 

Borowe. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia 

ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 
 

 

 


