
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „EKO-ZABAWKA” 

Organizatorem konkursu ekologicznego „EKO-ZABAWKA”, Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół 

w Juchnowcu Górnym. 

1.Konkurs realizowany jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz wykorzystania 

surowców wtórnych. (np. torebki, folie, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach, zakrętki, 

kapsle, puszki aluminiowe).  

Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę pomocniczą. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnej zabawki, promującego selektywną zbiórkę odpadów. 

3. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, poszerzenie 

świadomości ekologicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni. 

4. Kryteria oceny zabawek to: 

- pomysłowość i oryginalność,  

- wykorzystanie materiałów ekologicznych 

- zgodność nadesłanych zdjęć prac z tematem i celem konkursu, 

- estetyka wykonania. 

5. W konkursie mogą wziąć udział rodziny, których dzieci uczęszczają do Przedszkola w Juchnowcu 

Górnym. Każda rodzina może zgłosić jedną pracę. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny, a potrzebne do wykonania produkty należy zorganizować  

we własnym zakresie. 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, natomiast pozostali uczestnicy 

otrzymają nagrody pocieszenia. 

8. Chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą przesłać zdjęcie zabawki wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1 do Regulaminu) do 20 stycznia 2021 r. do godz. 24.00. Formularz 

dostępny na stronie internetowej.  

Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: asliwowska@wp.pl 

9. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez stronę internetową Przedszkola Samorządowego  

w Juchnowcu Górnym w dniu 25 stycznia 2021 roku, a nagrody dostarczone przez  organizatora. 

11. Oddanie prac pod ocenę Komisji jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego 

przedstawicieli ustawowych, wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. 

12. Uczestnicy konkursu mają zapewniony wgląd do Regulaminu konkursu przez cały okres jego trwania.  

Regulamin wraz z załącznikiem będzie dostępny na stronie internetowej Przedszkola. 

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłącznie podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia 

i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania 

konkursu. 

15. Wszelkie zapytania do konkursu można kierować do Pani: Anetta Śliwowska nr. tel 693946990. 

 



Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu 

                ”Eko-zabawka” 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „EKO-ZABAWKA”. 
1. Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………… 

Nazwa grupy ……………….……………………………… 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu ekologicznego „Eko-zabawka”  realizowanego 

w ramach akcji edukacyjnej zorganizowanej przez Samorządowe Przedszkole w Juchnowcu Górnym i akceptuje 

jego treść.  

2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało: 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Juchnowcu Górnym. 
2) Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu Eko - zabawka”  

Administrator  przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wnioskodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Może 

Pani/Pan w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody. 
3) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

4) Dane osobowe będą przechowywane  przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu;  

5) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania 
ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w 

art. 17-22 RODO. 
6) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  

ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w konkursie. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Abyśmy mogli przetwarzać Pani/Pana dane musimy uzyskać Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.  

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu 

ekologicznego „Eko-zabawka” prowadzonego przez Przedszkole Samorządowe w Juchnowcu Górnym  

w tym na: 

1) przeprowadzenie konkursu, 

2) udostępnienie danych wizerunkowych na stronach internetowych Gminy Świdnica. 

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszę o zaznaczenie „TAK, wyrażam 

zgodę”: 

□ TAK, wyrażam zgodę  

□ NIE, nie wyrażam zgody 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

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

(miejscowość, data)               (podpis opiekuna) 

 


