
REGULAMIN  

III RODZINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„Ze starego coś nowego” 
TEMAT: EKO-OBRAZ 

 
 
 
POTRONAT 
Wójt Gminy Trzydnik Duży - Krzysztof Serafin 
AKPOL ADAM KUŚ RZECZYCA ZIEMIAŃSKA 
 
 
ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 
 
 
CELE KONKURSU 

✓ Kształtowanie świadomości ekologicznej; 

✓ Promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie; 

✓ Zachęcanie do segregacji odpadów; 

✓ Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do tematu ekologii. 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

✓ Konkurs trwa od 10.03.2023 r. do 19.04.2023 r. 

✓ Konkurs skierowany jest do rodzin z Gminy Trzydnik Duży. 

✓ Warunkiem udziału w konkursie jest wspólny udział dzieci i rodziców/opiekunów prawnych. 

✓ Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. 

✓ Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.  
 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 

✓ Udział w konkursie polega na wykonaniu przez rodzinę EKO-OBRAZU o formacie minimum A2 
z niepotrzebnych przeznaczonych do wyrzucenia rzeczy, które można znaleźć w swoim domu. 
Mile widziane będą kopie obrazów znanych mistrzów.  

✓ Wykonany eko-obraz należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 19.04.2023 r. wraz z 
Kartą udziału z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
członków rodziny. 

✓ Każda rodzina może wykonać tylko jeden przedmiot konkursowy. 

✓ Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego 
treści. 

 
 
NAGRODY 

✓ Podsumowanie konkursu nastąpi 26.04.2023 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Trzydniku Dużym. 

✓ Laureaci konkursu - 3 rodziny, których prace zostaną uznane przez Organizatora konkursu za 
najbardziej kreatywne, otrzymają nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Trzydniku Dużym i sponsorów. Pozostałe rodziny - uczestnicy konkursu, otrzymają upominki za 
udział. 

✓ Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.  
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

✓ Prace niezgodne z tematem konkursu nie będą brane pod uwagę podczas oceny przez jury.  

✓ Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.  

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz zdjęć prac na 
następujących polach eksploatacji: druk w dowolniej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
prezentowania prac w Internecie. 

✓ Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - Administratorem 
danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. 

✓ Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.goktrzydnik.pl 

✓ Informacje na temat konkursu udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w 
Trzydniku Dużym w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 15 873 18 26. 

 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) uprzejmie informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z 
siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do 
korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji III Rodzinnego Konkursu 
Ekologicznego „Ze starego coś nowego” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na 
podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a 
RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane 
dotyczą). 

7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie. 
9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie 

podlega uczestnik Konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


Załącznik nr 1  
do Regulaminu III Rodzinnego Konkursu Ekologicznego  

„Ze starego coś nowego” 
 
 

 

KARTA UDZIAŁU W III RODZINNYM KONKURSE EKOLOGICZNYM 

 „ZE STAREGO COŚ NOWEGO”  
TEMAT: EKO-OBRAZ 

 
 
 

1. Nazwisko i imiona członków rodziny* 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

2. Miejscowość zamieszkania rodziny* 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

3. Numer telefonu kontaktowego* 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
    

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując się na wzięcie udziału mojej 
rodziny w III Rodzinnym Konkursie Ekologicznym „Ze starego coś nowego” - wypełnieniu karty udziału (pkt. 1 i 2) z zakresu danych osobowych 
- dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków mojej rodziny na potrzeby konkursu oraz oświadczam, że 
zapoznałam/-em się z Regulaminem II Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Ze starego coś nowego”. 

 
 

 
 
 

..…………………………..................................................................................................... 

data i czytelny podpis dorosłego członka rodziny 
 

 
 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków 
mojej rodziny (imiona i nazwisko): ……………………………………………...…………………………………. 
na potrzeby III Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Ze starego coś nowego” (Gminny Ośrodek Kultury w 
Trzydniku Dużym): 

− udostępnienie informacji o Konkursie; 

− nieodpłatne wykorzystanie wizerunku członków mojej rodziny w materiałach promocyjnych organizatora 
w związku z udziałem w Konkursie. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem III Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Ze starego coś 
nowego” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

 

 

..…………………………..................................................................................................... 

data i czytelny podpis dorosłego członka rodziny 


