
 

 

Regulamin konkursu 
 

„Eko-miasto przyszłości” 
 

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów 
 

 
Konkurs „Eko-miasto przyszłości” organizowany jest z inicjatywy Ministra Środowiska  

w ramach działań związanych z forum Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu COP 24, która odbędzie się w dniach 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.  
Projekt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w ramach zadań powierzonych Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi 
Badawczemu przez Ministerstwo Środowiska, zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku.  

Celem Konkursu „Eko-miasto przyszłości” jest budowanie świadomości dotyczącej zmian 
klimatu oraz adaptacji do skutków tych zmian a także promowanie postaw ekologicznych. 

Tematem przewodnim Konkursu jest interpretacja hasła „Eko-miasto przyszłości” i zachęcanie 
do działania na rzecz przystosowania do postępujących zmian klimatycznych. 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs 
plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów „Eko - miasto przyszłości”, 
organizowany z inicjatywy i pod patronatem Ministra Środowiska przez Instytutut 

Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy [„Konkurs”]. 
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Konkurs rozpoczyna się 26.10.2018 r. i trwać będzie do 20.11.2018 r. 

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) grupa wiekowa 6 – 10 lat; 

2) grupa wiekowa 11 – 15 lat. 
 

§ 2 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Autorze – oznacza to autora Pracy Konkursowej będącego uczniem Zgłaszającego 
uczęszczającym do klasy 0 - 8 szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w chwili 
zgłoszenia ukończył co najmniej 6 lat (decyduje data urodzenia); 

2) Przedstawicielu Ustawowym Autora – oznacza to osobę sprawującą władzę 

rodzicielską lub opiekę prawną nad dzieckiem; 
3) Pracy Konkursowej – oznacza to pracę w formacie A3 wykonaną w dowolnej 

technice plastycznej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.) , 



 

 

przedstawiającej osobistą wizję przyszłych miast, zgłoszoną  za pośrednictwem 
poczty e-mail; 

4) Formularzu Zgłoszeniowym - oznacza to formularz zgłoszenia do Konkursu 

dostępny na Stronie Internetowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego 
Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), www.ios.edu.pl/cop24/konkurs-plastyczny, 

będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu; 
5) Laureacie – oznacza to Autora Pracy Konkursowej, która otrzymała nagrodę lub 

wyróżnienie w Konkursie; 
6) Mediach Społecznościowych – oznacza to profil IOŚ-PIB na Facebooku; 

7) Organizatorze – oznacza to Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy, zwany dalej IOŚ - PIB; 

8) Patronie – oznacza to Ministerstwo Ochrony Środowiska; 
9) Zgłaszającym – oznacza to publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub 

gimnazjum dokonującą zgłoszenia Pracy Konkursowej; 
10) RODO – oznacza to Rozporządzenie 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). 

 
§ 3 

1. Całkowita wartość puli nagród (nagrody i wyróżnienia) określonych w § 11 Regulaminu 

nie przekroczy 55 000 zł netto, (kwota słownie: pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych 
netto), uwzględniając ewentualny koszt wysłania nagrody lub wyróżnienia do 

Zgłaszającego. 
2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu organizacji Konkursu jest ograniczona do 

wysokości puli nagród określonej w ust. 1. 
 

 
II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 4 

1. Zgłaszającymi mogą być publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja działające 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia maksymalnie 4 Prac Konkursowych w odniesieniu do obu 

kategorii łącznie. 
3. Praca Konkursowa musi zostać wykonana przez Autora, na którego udział w Konkursie 

zgodę wyraził przedstawiciel ustawowy. 
4. Zgłaszający zapewni, że Autorzy zaznajomią się z Regulaminem, w tym informacją o 

przetwarzaniu ich danych osobowych. 
 

 
III. PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH 

 
§ 5 

http://www.ios.edu.pl/cop24/konkurs-plastyczny


 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 października 2018 (od godziny 00:00) i trwa do 20 
listopada 2018 (do godziny 23:59). 

2. Prace Konkursowe będą przyjmowane od 26 października 2018 (od godziny 00:00) do 

20 listopada 2018 (do godziny 23:59). 
3. Procedura wyłaniania Laureatów trwać będzie od 21 listopada 2018 (od godziny 00:00) 

do 26 listopada 2018 (do godziny 12:00). 
4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 26 listopada 2018 o godzinie 12:00 na Stronie 

Internetowej oraz w Mediach Społecznościowych IOŚ-PIB. 
5. Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone Laureatom podczas Konferencji COP24, 

która odbędzie się w Katowiach (o dokładnej dacie oraz miejscu konferencji Laureaci 
zostaną poinformowani za pośrednictwem Zgłaszających). 

 
§ 6 

1. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie drogą internetową za pośrednictwem 
poczty e-mail: konkurs-plastyczny@ios.edu.pl. 

2. Procedura zgłaszania Prac Konkursowych: 

1) zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje poprzez wysłanie jej wraz z Formularzem 
Zgłoszeniowym pocztą elektorniczną na adres: konkurs-plastyczny@ios.edu.pl 

2) wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Zgłaszający podaje: 

a) swoje prawidłowe dane, tj. nazwę szkoły, adres, dane kontaktowe - numer 
telefonu i adres e-mail; 

b) następujące dane Autora: 

 imię i nazwisko, 

 datę urodzenia, 
 klasę, do której uczęszcza Autor. 

c) opis zgłaszanej Pracy Konkursowej: 

 datę wykonania, 
 tytuł, 

 opis (do 500 znaków ze spacjami). 

3) do Formularza Zgłoszeniowego Zgłaszający dołącza: 

a) plik elektroniczny z Pracą Konkursową spełniający warunki określone w ust. 

3 poniżej; 
b) oświadczenia Autora o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego 

Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

W odniesieniu do osób fizycznych, które nie ukończyły 16 roku życia zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych wyraża lub aprobuje Przedstawiciel 
Ustawowy Autora. 

4) do przesłania Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest zaakceptowanie przez 

Zgłaszającego niniejszego Regulaminu i dołączenie wszystkich niezbędnych 
dokumentów wskazanych powyżej; 



 

 

5) Zgłaszający nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszonych do Konkursu 
Pracach Konkursowych. 

3. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane na Konkurs tylko w postaci plików 

elektronicznych i muszą spełniać następujące warunki techniczne: 

1) praca musi zawierać krótkie hasło promocyjne zachęcające do adaptacji do zmian 

klimatu lub promować postawy ekologiczne. Zarówno wartość estetyczna plakatu, 
jak i treść hasła będą przedmiotem oceny przez Jury Konkursu; 

2) Prace powinny być wykonane w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej 
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.); 

3) Prace muszą być w formacie umożliwiającym ich druk w formacie A3, tj. 297 x 420 
mm. Jakość pliku nie może być niższa niż 200 dpi. Dopuszczalne formaty plików to 
PDF, PNG i JPG. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB. 

4. Prace niespełniające warunków technicznych wskazanych w ust. 3 nie będą brały udziału 
w Konkursie, o czym Zgłaszający zostanie powiadomiony drogą mailową. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokończone lub wadliwe transfery 
plików zgłoszeniowych wynikające z niestabilności działania łącza internetowego 

Uczestnika lub problemów po stronie użytej przez niego przeglądarki internetowej. 
 

 
IV. PRAWA AUTORSKIE 

 

§ 7 

1. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu będą publikowane na Stronie Internetowej 
oraz w Mediach Społecznościowych IOŚ-PIB. 

2. Prace Konkursowe publikowane na Stronie Internetowej oraz w Mediach 
Społecznościowych IOŚ-PIB będą opatrzone tytułem Pracy Konkursowej oraz opisem 

podanym przez Zgłaszającego, nazwą Zgłaszającego, a także imieniem i nazwiskiem 
Autora. 

 

§ 8 

1. Przesłanie pełnego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne: 

1) z zapewnieniem przez Zgłaszającego, iż Autor posiada pełnię praw do jej 
eksploatacji i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani 
innych praw osób trzecich; 

2) z nieodpłatnym nabyciem przez Organizatora nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie, niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej w zakresie: 

a) jej utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową); 
b) jej rozpowszechniania przez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 



 

 

sieciach komputerowych, w prasie, Internecie, Intranecie, w tym na Stronie  
Internetowej oraz Mediach Społecznościowych a także wszelkich 
materiałach promocyjnych IOŚ-PIB; 

c) jej dostosowania w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do 
zamieszczenia Pracy Konkursowej na ww. stronach internetowych i 

materiałach, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter. 

3) z zapewnieniem, iż osoby występujące w Pracy Konkursowej (czyli znajdujące się 

na fotografii) wyraziły zgodę na jej przesłanie i prezentowanie, w szczególności na 
rozpowszechnianie ich wizerunku oraz stwierdziły, że nie naruszy to ich dóbr 

osobistych; 
4) ze zobowiązaniem się przez Zgłaszającego, iż w przypadku zgłoszenia roszczeń 

przez osoby trzecie z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przez 
Zgłaszającego do Konkursu, podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do 

udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty 
wynikające z tych roszczeń; 

5) z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Przyznanie Pracy Konkursowej nagrody jest równoznaczne z nabyciem przez 
Organizatora, z chwilą wypłacenia nagrody, autorskich praw majątkowych do 

nagrodzonej Pracy Konkursowej. 
3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

zgłoszonej Pracy Konkursowej, Zgłaszający, który dokonał jej zgłoszenia zostanie 
poinformowany niezwłocznie o takich roszczeniach. 

 
 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 9 

1. Administratorem danych osobowych Autorów, Przedstawicieli Ustawowych Autorów 
oraz osób fizycznych reprezentujących Zgłaszających jest Organizator. Kontakt z 
Organizatorem jest możliwy w następujący sposób: Instytut Ochrony Środowiska – 
Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, adres e-mail: 

konkurs-plastyczny@ios.edu.pl, telefon: 22 37 50 574. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący 

sposób: adres e-mail: iodo@ios.edu.pl, telefon: 22 37 50 593, 00-548 Warszawa,  
ul. Krucza 5/11D. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w § 7 zgodnie z 
przekazanym Formularzem Zgłoszeniowym, a także imię i nazwisko Przedstawiciela 

Ustawowego Autora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 
wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak 

możliwości zakwalifikowana Pracy Konkursowej do udziału Konkursu. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 
Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz 
wydania nagród; 

mailto:iodo@ios.edu.pl


 

 

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy licencyjnej do Pracy Konkursowej.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, Organizator będzie 

przetwarzał dane osobowe, o których mowa w ust. 3, zgodnie z udzieloną licencją, w 
sposób nieogranioczny czasowo, aż do momentu, w którym zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych zostanie cofnięta p. 
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Organizatora.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do danych, informacji o przetwrazanych danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) danych; 
3) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą 

już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy 
cofnęliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach 

wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO; 
4) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z 

udziału w Konkursie; 
5) niepodlegania decyzjom opartym na wyłącznie zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 
6) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równowanzacznym 

z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego Administratora, ponieważ 

przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

9. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z 
danymi wskazanymi w ust. 1 lub 2. 

10. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.  

 
 

VI. JURY KONKURSU, WYBÓR LAUREATÓW 
 

§ 10 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu. 
2. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele: 

1) Ministerstwa Środowiska – Patrona konkursu; 
2) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego – 

Oragnizatora konkursu. 



 

 

3. Jury Konkursu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. 
4. Na zlecenie Przewodniczącego Jury Konkursu, w terminie od 19 listopada 2018 r. do 21 

listopada 2018 r. zostanie przeprowadzona ocena formalna Prac Konkursowych, mająca 

na celu zbadanie i potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym spełnienia przez Prace 
Konkursowe kryteriów formalnych określonych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej musi spełnić następujące kryteria formalne: 

1) Kompletność Formularza Zgłoszeniowego, w tym w szczególności dostarczenie 

wymaganych zgód; 
2) Odpowiedni wiek i status Autora;  

3) Zgodność Pracy Konkursowej z wymogami zawartymi w §7 pkt 3.  

6. Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej zostanie opracowana lista Prac 
Konkursowych, które zostają zakwalifikowane do udziału w Konkursie.  

7. Zadaniem Jury Konkursu jest ocena merytoryczna zgłoszonych Prac Konkursowych i 
wybór do dnia 23 listopada 2018 r. od 20 do 40 Prac Konkursowych zakwalifikowanych 

do finału. 
8. Spośród Prac Konkursowych zakwalifikowanych do finału, Jury Konkursu wybierze  trzy 

Prace Konkursowe, w każdej kategorii oraz nagrodę dla szkoły, której uczeń otrzymał 
pierwsze miejsce.  

9. Przewiduje się następujące nagrody: 

1) Nagroda dla szkoły: tablica multimedialna 
2) Nagrody dla uczestnika: 

a) Kategoria wiekowa 6 – 10 lat: 

 miejsce 1: laptop; 

 miejsce 2: zestaw Lego Boost; 

 miejsce 3: gogle View Master. 

b) Kategoria wiekowa 11- 15 lat: 

 miejsce 1: Parrot Bebop Drone z kontrolerem; 

 miejsce 2: deskorolka elektryczna; 

 miejsce 3: gogle VR. 

10. Wszystkie decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  
11. Wybór finałowych Prac Konkursowych przez Jury Konkursu następuje w drodze uchwał  

podejmowanych zwykłą większością głosów. 

12. Przy ocenie merytorycznej Prac Konkursowych Jury uwzględnia następujące aspekty: 

1) Zgodność z hasłem „Eko-miasto przyszłości”; 
2) Czytelność przekazu; 

3) Pomysłowość; 
4) Walory artystyczne; 
5) Estetykę wykonania (dokładność i staranność wykonania prac itp.). 

13. Ogłoszenie Zywcięzców Konkursu nastąpi 26 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 na 

Stronie Internetowej (www.ios.edu.pl/cop24/konkurs-plastyczny) oraz w Mediach 
Społecznościowych IOŚ-PIB (https://www.facebook.com/InstytutOchronySrodowiska/) . 

http://www.ios.edu.pl/cop24/konkurs-plastyczny


 

 

 
 

VII. NAGRODY 

 
§ 11 

1. Przewiduje się następujące nagrody: 

1) Nagroda dla szkoły:  

a) tablica multimedialna 

2) Nagrody dla uczestnika: 

a) Kategoria wiekowa 6 – 10 lat: 

 miejsce 1: laptop; 

 miejsce 2: zestaw Lego Boost; 

 miejsce 3: gogle View Master. 

b) Kategoria wiekowa 11- 15 lat: 

 miejsce 1: Parrot Bebop Drone z kontrolerem; 

 miejsce 2: deskorolka elektryczna; 

 miejsce 3: gogle VR. 

2. Oprócz wymienionych wyżej nagród, ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, 
jak również prawo do nieprzyznania nagród 

 
§ 12 

Uprawnionym do odbioru nagrody jest Zgłaszający, który zgłosił Pracę Konkursową Laureata 

oraz Laureat, zgodnie z danymi zgłoszonymi w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 

§ 13 

1. Zgłaszający zostaną poinformowani o wyłonionych Laureatach oraz przyznanych 

nagrodach i wyróżnieniach w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia 

Konkursu na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym. 
2. Nagrody zostaną wręczone Zgłaszającym lub Laureatom podczas Konferencji COP24, o 

której mowa w § 6 pkt 5. W przypadku nieobecności zarówno Zgłaszającego, jak i 
Laureata na konferencji, nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane na adres wskazany 

przez Zgłaszającego. 
3. Zgłaszający zobowiązany jest do informowania lub/i aktualizowania swoich danych 

kontaktowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w przypadku każdorazowej ich 
zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować wysłaniem zawiadomienia na 

nieaktualny adres. W takiej sytuacji Zgłaszający może nie mieć możliwości odbioru 
nagrody lub zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki. 

 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 



 

 

§ 14 

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Regulamin Konkursu jest w każdym czasie dostępny na Stronie Internetowej 
Organizatora, www.ios.edu.pl/cop24/konkurs-plastyczny). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 
modyfikacji postanowień Regulaminu. 

 
§ 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2018 r. 
 

§ 16 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenia Autora 
2. Załącznik nr 2 – Formularz Zgłoszeniowy 

 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/471/1
http://www.ios.edu.pl/cop24/konkurs-plastyczny


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Eko-miasto przyszłości” 
 

OŚWIADCZENIA AUTORA  

 
……………………………………………………. 

(miejscowość, data) 
Dane szkoły: 

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

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

 
 

Dane Autora: 
……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko Autora) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
(klasa do, której uczęszcza Autor) 
 
 
Dane przedstawiciela ustawowego Autora: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 

 
I.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU  

 
Mając na uwadze § 10 Regulaminu Konkursu „Eko-miasto Przyszłości” wyrażam poniższe 

zgody:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut 
Badawczy („Organizator”) danych osobowych Autora zawartych w zgłoszeniu pracy 
konkursowej, tj. imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły, do której uczęszcza, w celu 
przeprowadzenia przez Organizatora konkursu artystycznego pt. „Eko-miasto przyszłości” 
(„Konkurs”), w tym również w związku z publikacją wyników Konkursu m.in. w Internecie oraz 
mediach społecznościowych.* 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku Autora i jego nieodpłatne 
rozpowszechnianie w celach informacyjnych, reklamowych, marketingowych i promocyjnych 
związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w szczególności jego 
udostępnienie na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w materiałach 
promocyjnych przygotowywanych przez Organizatora.* 
 



 

 

* W odniesieniu do osób fizycznych, które nie ukończyły 16 roku życia zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych wyraża lub aprobuje Przedstawiciel Ustawowy Autora. 
 

 
II.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 

Oświadczam, że utwór zgłoszony do Konkursu („Praca Konkursowa”) jest autorstwa Autora i 
w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie zostały 

naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich. 
Oświadczam, że osoby występujące w Pracy Konkursowej wyraziły zgodę na jej przesłanie i 

prezentowanie, w szczególności na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz stwierdziły, że nie 
naruszy to ich dóbr osobistych. * 

* Dotyczy pracy konkursowej w postaci fotografii, na której znajduje się wizerunek osoby. 
Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie, niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej w zakresie: 
i. jej utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową); 
ii. jej rozpowszechniania przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne jej udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności w sieciach komputerowych, w prasie, Internecie, Intranecie, w tym na 
stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora oraz wszelkich 
materiałach promocyjnych Organizatora; 

iii. jej dostosowania w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do 
zamieszczenia Pracy Konkursowej na ww. stronach internetowych i materiałach, 
z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter. 
 

 
III.  AKCEPTACJA REGULAMINU 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
 

 
___________________________________ 

(podpis Autora) 
 
 
 
 

___________________________________ 
(podpis przedstawiciela ustawowego Autora) 

 
 
 
 
 
 

http://marketinglink.pl/


 

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Eko-miasto przyszłości” 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

……………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
DANE AUTORA PRACY 

 
Imię………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Klasa, do której uczęszcza Autor pracy……………………………………………………………………………………. 

 
DANE SZKOŁY 
 
Nazwa szkoły………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miasto……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon szkoły………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DANE PRACY KONKURSOWEJ 
 
Data wykonania Pracy konkursowej……………………………………………………………………………………….. 

Tytuł Pracy konkursowej………………………………………………………………………………………………………… 

Opis Pracy konkursowej (max. 500 znaków)…………………………………………………………………………… 

 

 

 


