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R E G U L A M I N  

K O N K U R S U  P L A S T Y C Z N E G O  

„Co zyskujesz jak segregujesz”  

z  d n i a  0 9 . 1 2 . 2 0 2 2  r .  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu o nazwie „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” jest 

MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie   adres siedziby: ul. Barska 12, 30-307 

Kraków; adres do korespondencji: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków; nr rejestrowy BDO: 

000013345, NIP: 676 246 04 30; nr REGON: 122729525; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000442961, której akta rejestrowe przechowuje 

Sąd Rejonowy dla Krakowa--Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego; o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł – zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Patronat honorowy. 

Burmistrz Gminy Świątniki Górne. 

3.Cel i charakter konkursu  

Celem konkursu jest: 

1. podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, 

2. wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych.   

 

4. Tematyka konkursu 

Konkurs dotyczy przedstawienia sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów oraz ich 

poprawnej segregacji. 

 

5. Uczestnicy konkursu  

Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Świątniki Górne. 

 

6. Miejsce udostępnienia regulaminu 

Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej Organizatora: 

www.mpgo.krakow.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Barskiej 12, 30-307 Kraków. 

 

7. Czas trwania konkursu  

1. zamieszczenie informacji o konkursie i opublikowanie Regulaminu nastąpi do 15 

grudnia 2022 r.  

2. Czas trwania konkursu 15 grudnia 2022 r. – 26 stycznia 2023 r. 

http://www.mpgo.krakow.pl/
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3. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać przed 26 stycznia 2023 r. na adres mailowy 

konkurs@mpgo.krakow.pl poprzez przesłanie prawidłowego wypełnionego zgłoszenia 

(załącznik nr 1) 

4. W dniu 27 stycznia 2023 r. przedstawiciel Organizatora odbierze ze szkół prace 

zgromadzone w ramach konkursu.    

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 lutego 2023 r. 

6.  Wręczenie nagród nastąpi do 28 lutego 2023 r. 

 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Warunki konkursu 

1. Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

sposoby ograniczenia wytwarzania odpadów oraz poprawnej segregacji. 

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice 

i z dowolnych materiałów (rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane itp.). Format 

prac A4 lub A3. 

5. Na odwrocie pracy powinny znajdować się dane Uczestnika zawierające jego Imię, 

Nazwisko, Nazwę szkoły podstawowej i numer klasy. Wraz z  pracą należy przekazać 

oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Regulaminu.  

6. Prace plastyczne przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

7. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

8. Prace uczniowie przekażą wychowawcom klas do których uczęszczają, którzy 

następnie przekażą je Organizatorowi. 

9. Warunkiem udziału Uczestnika w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego Uczestnika na udział w konkursie oraz wyrażenie przez niego w 

imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony 

Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem 

danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych 

przekazanych wraz z pracą plastyczną. Warunkiem udziału w konkursie jest 

dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, oraz załączenie wraz z przesłaną pracą plastyczną kopii pisemnego 

oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi 

zezwoleń, o których mowa w ust. 12 i 11, na wykorzystanie pracy plastycznej zgodnie 

z Regulaminem. 

12. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy plastycznej zezwala Organizatorowi na 

publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, 

w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym na wszystkie 

czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności: 

mailto:konkurs@mpgo.krakow.pl
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a. wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, 

Internetu, 

b. w zakresie rozpowszechniania pracy publicznej, publiczna prezentacja 

i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet; 

c. wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym technik 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

d. przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym 

z Organizatorem. 

13. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 12, uprawnia także Organizatora do udzielania 

podmiotom trzecim pozwoleń do korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 12 i w załączniku nr 2 do Regulaminu. Uczestnik konkursu 

zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej 

podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy 

plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. 

Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Organizatora uzyskuje także 

bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym 

prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w 

zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do 

udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na 

rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy. 

14. Prace anonimowe lub nie zawierające oświadczeń i zgód, o których mowa powyżej, nie 

będą brały udziału w konkursie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatora: Pani Joanna Tatara tel. (12) 34-00-427.   

2. Kryteria konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej wybranej przez 

Organizatora.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: dwóch przedstawicieli Organizatora oraz 

jeden przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

4. Komisja Konkursowa oceniać będzie: 

a) zawartość merytoryczną, 

b) zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

c) pomysłowość i oryginalność, 

d) formę estetyczną pracy; 

e) wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

 

3. Zwycięzca konkursu i nagrody 

1. W wyniku konkursu zostaną wyłonieni uczestnicy (Laureaci), których prace zostały 

ocenione najwyżej.  

2. Wśród Laureatów zostaną przyznane nagrody w formie karty podarunkowej 

w wysokości: 

a.  I miejsce – 500,00 zł 

b. II miejsce – 300,00 zł  
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c. III miejsce – 200,00 zł 

 

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 10 lutego 2023 

r. 

2. Wręczenie nagród nastąpi do 28 lutego 2023 r. 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody przez 

przedstawiciela Organizatora. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z postanowieniami 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; Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016), zwanego dalej RODO: 

a) Uczestnik konkursu – oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego programu i które przekazał 

Organizatorowi; 

b) Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji niniejszego programu i które przekazał Uczestnikowi 

konkursu–placówce oświatowej. 

2. Uczestnik konkursu –oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 

RODO, do których zobowiązany jest Organizator, wobec osób fizycznych, których dane 

osobowe zostały przez niego udostępnione Organizatorowi, w celu realizacji niniejszego 

konkursu. 

3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania 

ich treści przez Uczestnika konkursu – osobom, których dane osobowe zostały Organizatorowi 

udostępnione w związku z realizacją niniejszego konkursu, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, 

przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO: 

a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

u Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: 

iod@mpgo.krakow.pl; 

b) udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym 

związanych z realizacją niniejszego konkursu i nadzoru nad wykonaniem jego 

przedmiotu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych który przekazał dane – Uczestnika konkursu, a także 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane zostały udostępnione. 

Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji 

niniejszego konkursu i wyłonienie jego zwycięzców, jak również dochodzenia 

ewentualnych roszczeń. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu wykonania 

mailto:iod@mpgo.krakow.pl
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zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego 

zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji 

ekologicznej; 

c) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: 

imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Uczestnika 

konkursu, który jest źródłem pochodzenia danych; 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach 

niniejszego konkursu, w tym podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych, takim jak dostawcy usług teleinformatycznych 

i sprzętu technicznego. 

e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Organizatora odnoszących się do realizacji niniejszego konkursu, 

stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z celami 

archiwizacyjnymi, kontrolnymi. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia konkursu w 

przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 

4. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

b. Nierozstrzygnięcia konkursu i niewyłonienia laureatów, w szczególności w 

przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych, 

7. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w 

Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

8. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator. Z przebiegu 

konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli 

Organizatora. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na 

adres: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 

Kraków. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator. Każda reklamacja powinna 

zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak 

również zarzuty związane z konkursem. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o 

rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu  

„Co zyskujesz jak segregujesz”  

 

 

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

Pieczęć placówki oświatowej                                      Data zgłoszenia  

 

 

 

Deklaracja udziału w konkursie 

 

Niniejszym zgłaszam placówkę oświatową do udziału w konkursie „Co zyskujesz jak  

segregujesz” , organizowanym przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

spółka z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Barska 12, 30-307 Kraków 

 

1. Nazwa i adres Placówki oświatowej: 

 

 

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

 

2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie konkursu: 

 

 

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

 

3. Telefon kontaktowy i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 

konkursu  w szkole: 

 

 

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

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami i akceptuję Regulamin konkursu zbiórki 

makulatury pn. „Co zyskujesz jak segregujesz” ,”  z dnia 9.12.2022r 

 

 

 

 

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

Data i podpis Dyrektora placówki oświatowej 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
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OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja, niżej podpisana/y: 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika: 

 

 

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

(imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy) 

 

urodzonego: 

 

 

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

(data urodzenia Uczestnika – autora pracy) 

 
który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu 

 

Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika: 

1. wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie; 

2. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń; 

3. Uczestnik jest samodzielnym i jedynym autorem przesłanej pracy plastycznej i z tego tytułu przysługuje mu do niej 

pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych; 

4. z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy 

plastycznej Uczestnika w celach promocyjnych Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie, tj. m.in. na 

wprowadzanie pracy plastycznej do sieci komputerowych, Internetu, w tym publikowanie jej na stronie internetowej 

Organizatora, w serwisach społecznościowych, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, 

przesyłanie jej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem, a także na ewentualną ekspozycję przesłanej 

pracy plastycznej podczas wystawy pokonkursowej. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, 

Organizator uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym 

prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach 

określonych w Regulaminie, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach 

zezwoleń na rozporządzanie  korzystanie z opracowań tej pracy. Niniejsza zgoda udzielana jest bezterminowo i 

upoważnia do korzystania z pracy plastycznej na obszarze Polski i wszystkich innych państw świata, a także do 

udzielania sublicencji; 

5. ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej 

nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika, 

przesłanych w ramach zgłoszenia pracy plastycznej, w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu i w celu udziału w 

Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu oraz ewentualnego umieszczenia ww. danych osobowych na liście 

laureatów Konkursu oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych (pkt. IV Regulaminu). 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

UWAGA: Powyższe oświadczenia powinny zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika 

konkursu i dołączone do pracy konkursowej. 


