
ZARZĄDZENIE Nr 201 l20
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie konkursu plastycznego „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami),

zarządza się, co następuje:

5 1

1. Ogłasza się konkurs plastyczny „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze".
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec— www.gminaboleslawiec.p|.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu 0 Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1

do niniejszego zarządzenia.
5 2

1. Powołuje się, na czas trwania konkursu, Komisję Konkursowąw składzie:
1) Iwona Przybylska — przewodniczący komisji;
2) Maciej Burniak — sekretarz komisji;
3) Monika Krosondowicz-Babiasz— członek komisji;
4) Agnieszka Szelepajło — Chudzik — członek komisji;
5) Joanna Kmita — członek komisji.

2. Komisja Konkursowa działa w oparciu 0 Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJ ,

?wu owski



Załączniknr 1 do Zarządzenia Nr 201/20
Wójta Gminy Boleslawiec
z dnia 24 września 2020 r.

Regulamin konkursu plastycznego
„Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”

51
Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ulicy
Teatralnej nr 1 A.

1
.

Po
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Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza
atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Gminy Bolesławiec. Prace
konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne
związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz
ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje smog.
Celem Konkursu jest:
1) podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki

związanej z zanieczyszczeniem powietrza;
2) uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych;
3) identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza;
4) rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznychwobec środowiska naturalnego;
5) rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją

ekologiczną.
5 3

Konkurs skierowany jest do dzieci klas I-Ill szkół podstawowych znajdujących się na
terenie Gminy Bolesławiec.
Zgłoszenie do Konkursu obejmuje:
1) pracę konkursowąwykonaną. zgodnie z zasadami określonymi w 5 4;
2) kartę zgłoszeniową — wypełnioną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu i przyklejonąna odwrocie pracy;
3) zgody, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeniowymi i zgodami składa się w terminie:
od 19 października 2020 r. do 30 pażdziernika 2020 r. W przypadku prac przekazanych przez
operatora pocztowego - decyduje data stempla pocztowego.
Miejscem składania prac konkursowychjest:
Urząd Gminy Bolesławiec
UI. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.

5 4
Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie
mniejszym niż A2 i nie większym niż A1, praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką.
Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki Konkursu uwzględniając problemy ekologiczne
związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz
ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenia powoduje smog.
Praca konkursowa ma być wykonana przez nie więcej niż troje dzieci.
Organizator Konkursu dopuszcza pomoc jednego opiekuna odpowiedzialnego za
przygotowanie pracy podczas jej wykonywania, przy czynnościach, które nie mogą zostać
wykonane samodzielnie i bezpiecznie przez dzieci.



5.
6.

W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane winnych konkursach.
Koszty przygotowania i przesłania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy Konkursu.
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Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

_L
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1) I etap — szkolny, w którym dyrektor szkoły wskazuje do trzech prac, które zostaną
zgłoszone do Konkursu;

2) II etap — gminny, przeprowadzany przez Komisję Konkursową, w siedzibie Organizatora
Konkursu.

5 6
W celu przeprowadzenia II etapu Konkursu, Wójt Gminy Bolesławiec powołał Komisję
Konkursową w składzie:
1) Iwona Przybylska— przewodniczący komisji;
2) Maciej Burniak — sekretarz komisji;
3) Monika Krosondowicz-Babiasz— członek komisji;
4) Agnieszka Szelepajło — Chudzik — członek komisji;
5) Joanna Kmita — członek komisji.
Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych na posiedzeniu zamkniętym,
a następnie wyłoni laureatów I miejsca, laureatów lI miejsca, laureatów lll miejsca oraz
przyzna jedno wyróżnienie.
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługujeod nich odwołanie.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie, o którym mowa w 5 3 ust. 5 Regulaminu, na
stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec — www.gminaboleslawiec.pl. Laureaci I, II, III

miejsca oraz osoby wyróżnione dodatkowo zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu na
numer telefonu i/lub adres e-mail podany na karcie zgłoszeniowej do konkursu.
Osoby, o których mowa wyżej zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi, natomiast pozostali
uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.
Sposób wręczenia nagród i dyplomów ustalony zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.

5 7
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
Wyjaśnień do treści Regulaminu Konkursu udziela:
Monika Krosondowicz-Babiasz; tel.: 75/732-32-21 wewn. 121,
e-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl

”i/



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego
„„Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze"

Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”*

WYPEŁNIAC DRUKOWANYMILITERAMI

WYPEŁNlA DYREKTOR SZKOŁY

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Nr telefonu: E-mail:

Tytuł pracy konkursowej:

Wykaz dzieci biorących udziałw przygotowaniu pracy konkursowej:

Imię i nazwisko dziecka biorącego udział
Lp. . . Klasaw przygotowanlu pracy konkursowe]

1.

2.

3.

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

*dla każdej pracy konkursowejwypełnia się oddzielnie



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego
„Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze"

WYPEŁNIAćDRUKOWANYMILITERAMI

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL USTAWOWYDZIECKA

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a
(Podać imię i nazwisko przedstawicielaustawowego dziecka)

jako przedstawiciel ustawowymojego dziecka
(Podać imię i nazwiskodziecka)

które jest autorem pracy konkursowej pod tytułem
(Podać tytuł pracy konkursowej)

zgłoszonej przez
(Podać nazwę szkoły)

oświadczam, że:

.Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckaw konkursie plastycznym „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze". zwanym
dalej Konkursem. organizowanym przez Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec i akceptuję
Regulamin tego Konkursu.

.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w Karcie Zgłoszeniowe]. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w Konkursie.

.Wyrażam zgodę / . Nie wyrażam zgody ! na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej,
w folderach. informatorach. mediach społecznościowychUrzędu Gminy Bolesławiec służących budowaniu pozytywnego
wizerunkuUrzędu Gminy Bolesławiec, a także promocji Konkursu, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalanie,
obróbkę. przetwarzanie. przekaz i powielanie na wszystkichznanych polach eksploatacji. na podstawie art. 50 i art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r.. poz. 1231 ze zmianami).

Praca zgłaszane do Konkursu nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz jest ona
wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich. a w przypadkuwystąpienia osób
trzecich z takimi roszczeniami, ponoszę wyłączną odpowiedzialnośćwobec tych osób.
Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej przenoszę nieodpłatnie na Organizatora
Konkursu autorskie prawa majątkowedo tej pracy. a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie. przystosowanie,publikowanie pracy ijej zwielokrotnieniajakąkolwiektechniką iw dowolnym
celu;

b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora (prasa.
internet. telewizja, wydawnictwa. etc.);

c) wykorzystaniewe wskazanymwyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące 2 Organizatorem.
Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie
podpisania niniejszej klauzuli. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną sporządzoną na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób ńzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiejz dnia 14 maja 2016r. L 119/1).
1) Administratoremdanych osobowychjest Gmina Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A. 59-700 Bolesławiec. reprezentowana

przez Wójta Gminy Bolesławiec.
2) Administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych (lOD). który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania

danych osobowych. Pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowychw zakresie działaniaAdministratora
Danych, a także przysługujących uprawnień można kierować do Inspektora Danych Osobowych telefonicznie pod
nr telefonu 75/732-32-21 lub 605-255-789oraz drogą e-mail: urzadgminy@gminabo|eslawiec.p|.



3)

4)

5)

5)

7)

8)

9)

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród oraz w celu opublikowania na stronie
internetowejOrganizatora imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika Konkursu.
Podanie danych osobowychjest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konkursie. co oznacza. że odmowa
podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z udziału w Konkursie.
Administratorprzetwarza dane osobowe w ściśle określonym.minimalnym zakresie niezbędnych do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane innym
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzeniadanych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzeniadanych do przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:

a) dostępu do danych osobowych;
b) żądania ich sprostowania;
c) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje w tym
momencie prawo sprzeciwuwobec przetwarzania danych.
Udzielona zgoda na przetwarzania danych może być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność
przetwarzania. którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. przysługuje prawo
wniesienia skargi do UODO.
Dane osobowe nie będą przetwarzanew sposób zautomatyzowany.w tym również w formie profilowania.

10)Dane osobowe w Kartach Zgłoszeniowych przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa. Dane
osobowe (imię, nazwisko) laureatówbędą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadkuwizerunku, dane
będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Czytelnypodpis przedstawiciela ustawowegodziecka



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 201/20
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 24 września 2020 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej w konkursie plastycznym
„Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”

PosiedzenieKomisji Konkursowej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji Konkursowej.
Z posiedzenia Komisji Konkursowej Sekretarz Komisji sporządza się protokół, według wzoru,
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane są w drodze głosowania.
Pierwszym etapem oceny jest ocena formalna prac konkursowych pod kątem zgodności
z zapisami RegulaminuKonkursu.
Spośród prac konkursowych spełniających wymagania formalne Komisja Konkursowa dokona
wyboru prac konkursowych, które zostaną nominowane do otrzymania nagród.
Nominowane prace konkursowe zostaną poddane ostatecznej ocenie przez wszystkich
członków Komisji Konkursowej.
Ocenie zostanie poddana każda nominowana praca konkursowa. Każdy z członków Komisji
Konkursu przyzna trzem najlepszymwedług niego pracom konkursowym odpowiednio:
1) 1 miejsce — 3 pkt;
2) 2 miejsce — 2 pkt;
3) 3 miejsce — 1 pkt.
Następnie otrzymane punkty zostaną zsumowane. W przypadku takiej samej liczby punktów
nastąpi ponowne głosowanie, w którym udział wezmą prace konkursowe 0 tej samej ilości
punktów.
Przy ocenie prac konkursowych, o której mowa w ust. 7, brane będą pod uwagę: indywidualne
podejście do tematu, walory artystyczne, pomysłowość, estetyka wykonania prac konkursowych
oraz oryginalność przekazu.
Komisja Konkursowawyłoni laureatówl miejsca, laureatów II miejsca, laureatów Ill miejsca
oraz przyzna jedno wyróżnienie.
Po dokonaniu wyboru Komisja Konkursowa przedłoży Wójtowi Gminy Bolesławiec wyniki
Konkursu wraz z jego dokumentacją. Po przyjęciu przez Wójta Gminy Bolesławiec wyników
Konkursu, Komisja Konkursu kończy swoją działalność.



Załącznik do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
w konkursieplastycznym pt. „Czyste powietrze dla
zdrowia najlepsze"

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ DO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”

Liczba prac zgłoszonych do II etapu Konkursu wyniosła
Liczba prac spełniających wymagania formalnewyniosła
Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętymw dniu dokonała

oceny prac konkursowych, które spełniły wymagania formalne i wyłoniła następujących laureatów:

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Klasa Nazwa szkoły Ilość
punktów

wyróżnienie

Skład Komisji Konkursowej (imię, nazwisko i podpis):

Przewodniczący Komisji

Sekretarz Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

91.43.0333?”

Członek Komisji

Zatwierdzam I Nie zatwierdzam wyniki Konkursu

PodpisWójta


