
 

 

Nadaj drugie życie odpadom 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu na najlepszą pracę upcyklingową.  
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów  Światowego Dnia Recyklingu 

w związku z  tegorocznym tematem działalności Zielonych Klas i Grup pod 
hasłem „Odpady segregujemy mniej ich produkujemy i w Czystym Wołominie 
żyjemy!”. 

3. Organizatorem konkursu jest Gmina Wołomin z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4  
w Wołominie (zwana dalej Organizatorem). 

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia 16 marca 2020 r. 
5. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 

2020 roku. 
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca 2020 r.  w związku z obchodami 

Światowego Dnia Recyklingu. 
7. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ustępie 6. 
8. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych osób na problematykę 

zagospodarowania odpadów. Wiele przedmiotów kończy swe życie 
przedwcześnie, mając przed sobą jeszcze tyle możliwości cieszenia nas swoją 
obecnością. Zwykle wystarczy tylko odrobina wyobraźni, by nadać im drugą 
młodość oraz sprawić, by odżyły na nowo i służyły nam w nowej roli. 

9. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: 

 Kategoria A - dla przedszkoli i klas „0”; 

 Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III; 

 Kategoria C - dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI; 

 Kategoria D – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII 
 

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z publicznych placówek oświatowych  
z terenu gminy Wołomin ze szczególnym uwzględnieniem Zielonych Grup i Klas. 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przedmiotu użytkowego bądź 
dekoracyjnego wykonanego w dowolnym formacie, dowolną trwałą techniką 
plastyczną w formie płaskiej bądź przestrzennej. Prace muszą być wykonane  
w całości (lub w przeważającej części) z odpadów gromadzonych 
w gospodarstwach domowych. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 
4. Pracę należy złożyć razem z oświadczeniem będącym Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 
5. Prace można składać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Wołominie (III p., pokój 306). 
6. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie pracy 

i swojego wizerunku na stronach internetowych, w materiałach, wydawnictwach 
informacyjnych i promocyjnych Gminy Wołomin wraz z podaniem autorstwa. 



III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 marca 2020 r. 
2. Jury po zebraniu wszystkich prac dokona ich oceny. Pod uwagę będzie brana 

kreatywność, oryginalność, zaangażowanie oraz funkcje użytkowe przedmiotów. 
3. W ramach Konkursu jury wyłoni 4 laureatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej 

oraz przyzna wyróżnienia. Ocena jury jest ostateczna. 
4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby 

oraz przyznania nagród dodatkowych. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  www.czystywolomin.pl 

oraz na profilu Facebook: Czysty Wołomin. 
6. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
7. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych, zero groszy) i z tego powodu jest zwolniona z podatku dochodowego.  
8. Data i miejsce wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu. 
9. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zwraca złożone na konkurs prace, a uczestnik zobowiązany jest je 
odebrać.  

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych 
w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

wolomin.org. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 847 ze zm.) oraz nie narusza postanowień tej 
Ustawy. 

6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni się oni 
skontaktować z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu 
ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 
8. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.czystywolomin.pl/


V. PRZETRWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest 

Burmistrz Wołomina,  ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 

3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Konkursu Nadaj drugie życie odpadom na  podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ww. Rozporządzenia; 

4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja 

konkursowa powołana przez Burmistrza Wołomina. 

5. W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części pozyskanych przez 

Organizatora danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do 

której uczęszcza Zwycięzca) i wizerunku są użytkownicy strony internetowej 

www.wolomin.org oraz profilu „Wołomin” i „Czysty Wołomin” na portalu Facebook.  

6. Gromadzone przez Organizatora dane osobowe uczestników konkursu zostaną 

zniszczone niezwłocznie po przekazaniu nagród, nie później niż w dniu 30 kwietnia 

2020 roku. 

7. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.  

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do swoich danych osobowych,  

- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania,  

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom 

przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Konkursie. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

 

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

imię i nazwisko (rodzica/opiekuna) uczestnika konkursu 

 

 

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

telefon kontaktowy/ adres e-mail 

 

 

OŚWIADCZENIE  
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka .................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) Konkursie „Nadaj drugie życie odpadom” organizowanym przez 

Gminę Wołomin, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu  

i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

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

 (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs „Nadaj drugie życie odpadom” organizowany 

przez Gminę Wołomin, została wykonana samodzielnie przez: 

 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, klasa/grupa, szkoła, kategoria) 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz 

prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

 

 

 

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

 (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie,  

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin danych osobowych mojego dziecka zawartych w pracy 

konkursowej i ww. oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu 

„Nadaj drugie życie odpadom”.  

 

 

 

 

 

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

 (data)                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 


