
 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

pn.: „Gmina Tuchów- tu się oddycha” 

ogłoszonego przez 

Urząd Miejski w Tuchowie 

 

1. Organizatorem konkursu ekologicznego pn.: „Gmina Tuchów- tu się oddycha” jest Burmistrz 

Tuchowa. 

2. Konkurs adresowany jest  do uczniów placówek przedszkolnych, podstawowych i 

ponadpodstawowych w gminie Tuchów. 

3. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych oraz propagowanie 

wiedzy z zakresu ochrony powietrza w przestrzeni gminnej. 

4. Konkurs obejmuje: prace plastyczne, prace fotograficzne oraz filmowe wg. następujących 

kategorii : 

a) Dla uczniów klas 0-III prace plastyczny- prace indywidualne. Wykonane przez uczniów 

prace plastyczne powinny przedstawiać elementy przyrodnicze korzystne dla ochrony 

powietrza na terenie gminy Tuchów, które zdaniem dzieci są interesujące lub wyjątkowe 

np. otwarte, naturalne przestrzenie bądź piękno i walory drzewa zlokalizowanego w pobliżu 

miejsca zamieszkania ucznia, lub działania, które uczniowie podejmują z myślą o czystym 

powietrzu. Do pracy należy dołączyć: 

• imię i nazwisko – autora pracy, 

• dane adresowe szkoły z której została zgłoszona praca, 

• telefon kontaktowy do opiekuna ucznia, 

• praca plastyczna powinna być opatrzona hasłem ,,Gmina Tuchów-tu się oddycha” 

b) Dla klas IV-VII prace fotograficzne- prace indywidualne. Wykonane przez uczniów 

fotografie powinny przedstawiać elementy przyrodnicze korzystne dla ochrony powietrza 

na terenie gminy Tuchów, które zdaniem autorów są interesujące lub wyjątkowe np. 

otwarte, naturalne przestrzenie bądź piękno i walory drzewa zlokalizowanego w pobliżu 

miejsca zamieszkania ucznia, lub działania, które wpływają na czystość powietrza, w tym 

rozwiązania infrastrukturalne korzystne dla ochrony powietrza. Do zdjęcia należy dołączyć: 

• imię i nazwisko – autora fotografii, 

• dane adresowe szkoły z której została zgłoszona praca, 

• telefon kontaktowy do opiekuna ucznia, 

• zawierać krótką informację o miejscu i dacie wykonania zdjęcia oraz opis 

uzasadniający wybór sfotografowanego miejsca. 

• fotografia powinna być opatrzona hasłem ,,Gmina Tuchów-tu się oddycha” 

c) Dla klas XVIII szkół ponadpodstawowych prace filmowe- prace indywidualne lub 

grupowe. Wykonanie krótkiego filmu o tematyce związanej z powietrzem. Film powinien 

być nagrany  na terenie gminy Tuchów i nawiązywać do gminy Tuchów. Do filmu należy 

dołączyć: 

• imiona i nazwiska – autorów filmu 

• dane adresowe szkoły z której została zgłoszona praca, 

• telefon kontaktowy do opiekunów autorów pracy, 

• maksymalny przewidywany czas trwania filmu- do 7 minut, 

• film powinien być opatrzony hasłem ,,Gmina Tuchów-tu się oddycha” 

5. Organizator konkursu pozostawia uczestnikom konkursu swobodę interpretacji tematu. 

6. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przekazywanie prac  uczniów w 

następującej formie: 

a) prace plastyczne klas 0-III w formie papierowej, 

b) prace fotograficzne klas IV-VII na elektronicznym nośniku danych, 



c) prace filmowe klas VIII i szkół ponadpodstawowych na elektronicznym nośniku danych. 

7. Prace należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie- budynek Ratusza, ul. Rynek 

1 33-170 Tuchów-  biuro obsługi klienta. 

8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie. 

9. Każdy uczestnik/grupa uczestników może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie 

przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej gminy (w 

prasie, katalogach, plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach w każdej 

formie przekazu medialnego). 

11. Udział w konkursie wymaga pisemnej zgody obojga opiekunów prawnych dziecka- 

wypełnionego na formularzu stanowiącym załącznik  nr. 1 do niniejszego Regulaminu. 

12. Za rozstrzygnięcie niniejszego konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa. 

13. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

14. Ocenie komisji podlegać będą wyłącznie prace spełniające wymogi konkursu. 

15. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięskich prac.  

16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

a) nieinformowania autorów, których prace nie zostały nagrodzone (informacje o wynikach 

konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Tuchów www.tuchow.pl), 

b) bezpłatnego i niekonsultowanego eksponowania i wykorzystania w publikacjach prac 

konkursowych wraz z podaniem podstawowych danych osobowych autora (tj. imię i 

nazwisko autora) w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji. 

17. Harmonogram konkursu: 

a) Termin nadsyłania prac: do 15 listopada 2019 roku, 

b) oficjalne ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2019 roku, 

18. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane na potrzeby przeprowadzenia konkursu będą 

administrowane i przetwarzane przez Burmistrza Tuchowa wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu tj. w celu identyfikacji uczestnika, wydania nagrody 

i podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska laureatów konkursu.  

19. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
  



 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu konkursu pn.: „Gmina Tuchów- tu się oddycha” ogłoszonego przez Burmistrza 

Tuchowa 

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka, w konkursie ekologicznym  

pn.: „Gmina Tuchów- tu się oddycha” 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko) 

w konkursie ekologicznym pn.: „Gmina Tuchów- tu się oddycha”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (………………………………………….) w celach wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 W przypadku otrzymania nagrody w konkursie fotograficznym 

„Tuchów- tu się oddycha”, wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego 

dziecka w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Gminy Tuchów (www.tuchow.pl). 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne i niekonsultowane eksponowanie i wykorzystanie w 

publikacjach pracy konkursowej wraz z podaniem podstawowych danych osobowych autora 

(tj. imienia i nazwiska) w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu 

informacji. 

4. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gmina Tuchów z siedzibą w Tuchowie przy ul. Rynek 1 33-170 Tuchów 

reprezentowana przez Burmistrza Tuchowa. 

5. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: um@tuchow.pl lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

7. Dane osobowe uczestnika konkursu będą administrowane i przetwarzane wyłącznie w celu 

identyfikacji uczestnika, wydania nagrody i podania do publicznej wiadomości imienia, 

nazwiska i laureata konkursu. 
 

 

Podpis opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu 

(czytelnie, imię i nazwisko) 

 

 

 
  

 

http://www.tuchow.pl/

