REGULAMIN KONKURSU PZO
POCZTÓWKA Z GLIWIC, MIASTA CZYSTEJ WIZJI PRZYSZŁŚCI
§1
Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa warunki Konkursu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach.
2. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie z materiałów z recyklingu pracy pn.: „Pocztówka z
Gliwic”, miasta czystej wizji przyszłości.
3. Konkurs zorganizowany jest dla dzieci z gliwickich szkół i przedszkoli.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 października 2021 roku. Wyniki Konkursu zostaną
opublikowane m.in. na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Gliwicach: www.pzogliwice.pl oraz lokalnej prasie tj. Nowiny Gliwickie.
6. Do Regulaminu Konkursu dołączono Załączniki nr 1 - zgodę na udział w Konkursie.
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie.
1. Konkurs ma charakter zamknięty, tzn. dedykowany jest dla dzieci z gliwickich szkół i przedszkoli.
3. Każde dziecko biorące udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową, która
zostanie przekazana Organizatorom, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
4. Praca zgłoszona do Konkursu musi być oryginalnym, autorskim rozwiązaniem, które nigdy
wcześniej nie było upubliczniane ani udostępniane, zwłaszcza podczas innych konkursów.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dołączenie do Pracy zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z treścią stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Konkurs przewiduje VI kategorii wiekowych:
a) Przedszkolaki – 3-4 lata.
b) Przedszkolaki – 5-6 lat.
c) Uczniowie klas I.
d) Uczniowie klas II.

e) Uczniowie klas III.
f) Uczniowie klas IV.
§3
Harmonogram Konkursu oraz wykaz dokumentów.
1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi do dnia 17 września 2021 roku.
2. Termin składania Prac konkursowych następuje dnia 15 października 2021 roku.
3. Termin posiedzenia Jury konkursowego planowany jest na dzień 26 października 2021 roku.
4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 5 listopada 2021 roku m.in. na stronie internetowej
Organizatora tj. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach:
www.pzogliwice.pl oraz w lokalnej prasie t.j. Nowiny Gliwickie.
5. W ramach udziału w Konkursie dzieci składają następujące dokumenty:
a) Pracę zgłoszoną do Konkursu we wskazanym terminie w §3 pkt. 2,
b) Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu, pełną nazwą, numerem i
adresem szkoły/przedszkola z dopiskiem „Praca na konkurs PZO – pocztówka z Gliwic”,
c) wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w Konkursie oraz na
przetwarzanie danych osobowych.
§4
Zakres Prac Konkursowych.
1. Konkurs polega na zaprojektowaniu lub wykonaniu z materiałów z recyklingu pocztówki z Gliwic.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, np.:
a) można namalować projekt pocztówki,
b) można własnoręcznie wykonać i ozdobić pocztówkę z materiałów z recyklingu, produktów
codziennego użytku w duchu zasady zero waste.
3. Oryginał pracy wraz ze zgodą na udział w Konkursie (zgodę można również podpisać na miejscu
w biurze Organizatora) należy dostarczyć do 15 października 2021 roku do godziny 16:00 do biura
Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów: Gliwice ul. Zwycięstwa 36 (III piętro). Prace złożone
poza terminem Konkursu lub z niepełnym zakresem wymaganych dokumentów, nie będą
uwzględniane.

§5
Upominki i nagrody.
1. Wszyscy Uczestnicy otrzymają drobne upominki za udział w Konkursie.
2. Uczestnicy Konkursu, którzy zdobędą premiowane miejsca od 1 do 3, otrzymają nagrody
rzeczowe.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody Głównej w przypadku, gdyby zgłoszone
Prace nie spełniały wymagań konkursowych.
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w każdej z kategorii.
4. Nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone m.in. na stronie internetowej Organizatora tj.
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach: www.pzogliwice.pl oraz w
lokalnej prasie t.j. Nowiny Gliwickie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko dziecka)
................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i nr szkoły/przedszkola, klasa/grupa)
................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres e-mail lub tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego1)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich przez
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu, jako administratora, na potrzeby przeprowadzenia i promocji
wyników konkursu związanego z wykonaniem pocztówki z Gliwic z materiałów z recyklingu.
Administrator informuje, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie
oświadczenia o wycofaniu zgody w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów przy ul.
Zwycięstwa 36 bądź przesłanie zeskanowanego na adres e-mail: odo@pzogliwice.pl. Wycofanie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej
zgody przed jej wycofaniem.

.........................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

1

Dane podawana dobrowolnie w celu usprawnienia komunikacji dotyczącej wyników konkursu.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na prezentację pracy oraz zamieszczenie danych osobowych
mojego dziecka na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
(www.pzogliwice.pl), w prasie lokalnej (m.in.: w Nowinach Gliwickich oraz w Miejskim Serwisie
Informacyjnym – Gliwice) na potrzeby promocji wyników konkursu związanego z wykonaniem
pocztówki z Gliwic z materiałów recyklingowych.
.........................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z
o.o. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, reprezentowane przez Prezesa Zarządu,
2) może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób: listownie na adres: ul.
Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice lub przez e-mail: odo@pzogliwice.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu
związanego z projektem torby ekologicznej na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a RODO,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy informatyczne w związku z obsługą strony
internetowej administratora (ze względu na prezentację prac na stronie) oraz partnerzy medialni
(prasa),

2

Właściwe podkreślić.

5) dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji
wyników konkursu związanego z projektem torby ekologicznej do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,
6) posiada Pani/Pan/dziecko prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich usunięcia,
prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku zgody nie będzie
możliwy udział pracy dziecka w konkursie, otrzymanie Upominku lub Nagrody Głównej oraz
prezentacja otrzymanych prac,
9) dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej,
10) dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

.........................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

