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Regulamin Gminnego  konkursu wiedzy edukacyjnej 

,,Segreguje odpady” 
 1. Cele Konkursu 
Celem Konkursu jest:  
1) zachęcanie mieszkańców Gminy  Osiek Jasielski  do korzystania z Punktu Selektywnego 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej jako: „PSZOK”);  
2) propagowanie idei czystego środowiska;  
3) wyrabianie nawyków związanych z ponownym użyciem materiałów i produktów – ”drugie 
życie”;  
4) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu wśród najmłodszych 
mieszkańców Gminy i ich rodzin;  
5) podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw związanych  
z ochroną środowiska;  
6) promocja PSZOK;  
 2. Organizator Konkursu 

Gmina Osiek Jasielski.  
gmina@osiekjasielski.pl  
Przedmiotowe zadanie realizowane jest z dofinansowania projektu pn. „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim”  
(nr projektu RPPK.04.02.00-18-0011/19), który jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa IV 
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami. 
 3. Warunki uczestnictwa 
W konkursie mogą brać udział  uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Osiek 
Jasielski. Konkurs odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021r . o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Osieku Jasielskim 
Karty zgłoszeniowe przyjmujemy   do:  30.07.2021 r. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 44 200 05  

Osoby biorące udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
konkursu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest w karcie 
zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu).  
4. Wyniki 
Wśród uczestników rozlosujemy nagrody. Każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy 
dyplom. Z laureatami w sprawie odbioru nagród skontaktujemy się telefonicznie.  
5. Postanowienia końcowe 
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
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Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu 

Gminny konkurs ekologiczny  ,, Segreguje odpady” 
Zgłoszenie ucznia do konkursu:  
Imię i nazwisko ucznia:  

…………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  
…………………………………………………………… 

Telefon   
…………………………………………………………… 

Adres e-mail:  
……………………………………………………………. 

Nazwa szkoły: 
Klasa  

 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

Wiek:  
……………………………………………………………. 

       Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i wieku mojego dziecka we 
wszelkich informacjach i publikacjach związanych z konkursem "Segreguje odpady” 
         Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka, 
umieszczonych na karcie zgłoszenia i metryczce w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu jak też 
celem promocji działalności Organizatora. 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Osiek Jasielski   z siedzibą: 38-223 Osiek Jasielski 112  
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  

e-mail: iod@osiekjasielski.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego Promocji i dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią „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” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. 
4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na 

podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania,  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 
7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 
8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

  

Data, miejscowość  ……………………… 

                                                                                  Podpis opiekuna prawnego 

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

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 

Dziecka..................................................................................(imię i nazwisko dziecka) przez Gminę Osiek Jasielski 

w celu promocji wydarzenia oraz Organizatorów konkursu w mediach internetowych i drukowanych  

 

Data, miejscowość  ……………………… 
                                                                  

   Podpis opiekun prawnego 

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


