
Zaproszenie do udziału   

 w Miejskim Konkursie Ekologicznym – XVII edycja 

„Mnie ta ziemia od innych droższa”  

Rok szkolny 2021/2022 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Organizatorzy: 

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu przy Podkarpackim 

Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

    ul. Kościuszki 7 

    39-300 Mielec 

    tel. 17 5862178 

    e-mail:  mielec@pbw.org.pl 

    www.rzeszow.pbw.org.pl 

 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu 

    ul. Żeromskiego 30 

    39-300 Mielec 

    tel. 17 7875203 

    e-mail: sp3@miasto.mielec.pl 

    www.sp3.mielec.pl 

   

Cele konkursu: 

 promowanie Mielca jako gminy dbającej o  środowisko naturalne i  edukującej 

społeczność lokalną w tym zakresie,  

 zainteresowanie naturą i walorami przyrodniczymi okolicy, 

 rozbudzenie świadomości ekologicznej - problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać 

ich powstawaniu, 

 pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.  

Udział w konkursie: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zapisanie dziecka oraz dostarczenie zgody 

rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w konkursie (wzór zgody stanowi 

załącznik nr 1). 

2. Uczestnik składając kartę zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem 

i akceptuje jego treść. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mielca.  

Prace będą rozpatrywane w kategoriach: 

 uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych 

 uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych 

2.  Tematy konkursowe: 

 „Skarby naszego miasta” – historyczne i przyrodnicze. 

 „Jestem przyjacielem Ziemi – chronię przyrodę” – przedstawienie postaw 

proekologicznych istotnych dla środowiska miasta i okolicy. 

3. Technika wykonania: 
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 plakat - rysunek,  malarstwo, techniki mieszane lub inne techniki nowatorskie na 

formacie A3 lub A4 lub wymiarach pośrednich 

 fotografia (min. 4 zdjęcia, co najmniej 10x15 cm) 

 prezentacja multimedialna (minimum 10 slajdów opracowanych w programie Power 

Point) 

 zakładka do książki 

 prace z surowców wtórnych: rzeźby, maskotki, przedmioty użytkowe, obrazki,  

plakaty 

4. Forma prac: 

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów (nie mogą mieć autorstwa 

zbiorowego) w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego 

konkursu 

 prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i 

nazwisko autora, klasę, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

 prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane 

 każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę 

 organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo do ich 

wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych. 

 

Wykorzystanie wizerunku: 

Wyrażając zgodę na udział dziecka w konkursie każdy rodzic/opiekun prawny dziecka 

przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wizerunek dziecka może zostać 

rozpowszechniony w celach informacyjnych, promocyjno-marketingowych lub innych 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością organizatorów. Wzór zgody stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Przeniesienie praw majątkowych i zezwolenie na korzystanie z utworu 

Zgłaszając pracę do konkursu autor oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej zgłoszonej 

w ramach konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa” – Rok szkolny 2021/2022 jest 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym 

w niniejszym oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

 

Dane osobowe: 

1. Udział wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka oraz 

rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do udziału dziecka w konkursie. 

2. Administratorem danych osobowych jest  

1) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana 

Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, w ramach którego działalność statutową realizuje 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu ul. Kościuszki 7, 

39-300 Mielec ; e-mail do inspektora ochrony danych osobowych iod@pcen.pl oraz 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 30,  

39-300 Mielec ; adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych 
iod.edu@um.mielec.pl  

Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji konkursu i w zakresie 

niezbędnym do jego wykonania. 

3. Administrator danych osobowych nie będzie udostępniać zgromadzonych danych 

osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą 

dysponenta danych osobowych i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator 

uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. 
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4. Zasady przetwarzania danych przez Administratora określone zostały w załączniku nr 4 do 

niniejszego regulaminu. 

 

Termin dostarczenia prac: 

 

Prace konkursowe należy doręczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu, ul. Kościuszki 

7 do dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

Podsumowanie i nagrody: 

 

 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. 

 Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z 

tematyką. 

 Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w czytelni Biblioteki 

Pedagogicznej w Mielcu, ul. Kościuszki 7 w dniu 02 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

  



Załącznik numer 1. 

 

 
 

Oświadczenie - zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu „Mnie 

ta ziemia od innych droższa” – Rok szkolny 2021/2022, oraz że wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka 

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

(Imię i Nazwisko Dziecka) 

w konkursie organizowanym przez  

1) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 

35-036 Rzeszów, w ramach którego działalność statutową realizuje Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec oraz 

2) Szkołę Podstawową nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec 

 

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

(czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

 

…………………….……………………………………… 

(nr telefonu kontaktowego) 
  



Załącznik numer 2. 

 

 

ZGODA  na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku 

 
Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................., oświadczam,  że w związku z 

udziałem mojego dziecka  

 

…………………………………………………………………………………. 

(Imię i Nazwisko) 

w konkursie „Mnie ta ziemia od innych droższa” – Rok szkolny 2021/2022, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieograniczone/ograniczone* 

czasowo utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (*niepotrzebne skreślić) mojego dziecka, w formie publikacji 

zdjęć oraz wideo relacji oraz poprzez ewentualne zwielokrotnienie powyższych przez organizatorów, na których 

dziecko występuje osobiście lub na zdjęciu grupowym. Utrwalony wizerunek dziecka będzie mógł zostać 

wykorzystany na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej. 

Utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka wykonywane jest jedynie w celach informacyjnych, promocyjno-

marketingowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością statutową organizatorów. 

 

Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania. 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez  

1) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, w 

ramach którego działalność statutową realizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w 

Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec oraz 

2) Szkołę Podstawową nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 30,  

39-300 Mielec  

moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* w postaci wizerunku, w celach i zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu powyżej. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wycofanie 

udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania moich danych z prawem, jakie miało 

miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 

 

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

  (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)   
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kogo dotyczy informacja: rodzic/ opiekun prawny niepełnoletniego dziecka, dziecko.  

2. Czego dotyczy informacja: utrwalanie i korzystanie z wizerunku. 

3. Kto wykorzystuje dane:  
1) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 

Rzeszów, w ramach którego działalność statutową realizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w 

Rzeszowie Filia w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec. Kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych: iod@pcen.pl oraz 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec Kontakt z 

inspektorem ochrony danych osobowych: iod.edu@um.mielec.pl 

  Cel wykorzystania: publikacja osiągnięć kulturalno-artystycznych, cele pamiątkowe, promocja działalności 

4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Kto może otrzymać dane: każda osoba, mająca chęć przeglądnięcia medium, w którym umieszczono 

wizerunek uczestnika konkursu. 

6. Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody. 

7. Przysługujące prawa: wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych, usunięcia, 

przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

8. Czy muszę podać dane: Podanie danych jest dobrowolne.  

9. Konsekwencje odmowy: Brak. 

10. Zautomatyzowane przetwarzanie: Brak. 

UWAGA: Wycofanie udzielonej zgody nie wypływa na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 

miejsce przed wycofaniem zgody. 
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Załącznik numer 3. 

 

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu 

na korzystanie z utworu 
 

Oświadczam, że jako przedstawiciel ustawowy (rodzic) /opiekun*  

 

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

(Imię i Nazwisko Dziecka) 

będącego autorem pracy konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa” – Rok 

szkolny 2021/2022, dalej jako („utwór”), jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do 

utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub 

przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, na 

1) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, w 

ramach którego działalność statutową realizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w 

Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec oraz 

2) Szkołę Podstawową nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 30,  

39-300 Mielec  (dalej: „Organizator”) oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. 

 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie 

podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i 

rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za 

granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i 

zależne na następujących polach eksploatacji: 

 

wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, 

reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na 

przeznaczenie; 

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych 

lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, 

Twitter, stronie internetowej Organizatora) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy 

w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do 

udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. 

 

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego 

do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i 

anonimowego rozpowszechniania utworu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy/ opiekun* autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka / 

podopiecznego* i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw 

zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

 

…………………………………………… 

podpis 

  



Załącznik numer 4. 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: ORGANIZACJA KONKURSÓW I ZAJĘĆ 

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: UCZESTNIK, RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY. 

1. Kto wykorzystuje dane (administrator):  
1) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 

Rzeszów, w ramach którego działalność statutową realizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w 

Rzeszowie Filia w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec. Kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych: iod@pcen.pl 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec. Kontakt z 

inspektorem ochrony danych osobowych: iod.edu@um.mielec.pl 

 Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie 

bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjmuje pytania i wnioski związane z wykorzystywaniem danych 

osobowych oraz zgłoszenia o nieprawidłowościach.  

2. Cel i podstawy prawne wykorzystania danych:  

Cele Podstawy prawne 

Prowadzenie i organizacja zajęć i 

konkursów 

Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

Wykonanie zadań archiwalnych, 

realizowanych w interesie publicznym 

– czynności kancelaryjnych i 

archiwizacyjnych. 

Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w związku z przepisami:  

1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach;  

2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i 

kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej; 

3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

3. Kto otrzyma dane: 1. dostawcy programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją; 2. dostawcy 

poczty e-mail; 3. kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie 

pomocy prawnej. 

4. Okres przechowywania danych: 5 lat 

5. Przysługujące prawa: 

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWO 
NA CZYM POLEGA JAK SKORZYSTAĆ 

Dostępu do danych Prawo do uzyskania informacji o tym 

czy dysponujemy danymi 

zainteresowanej osoby, jakie są to dane 

oraz jak są wykorzystywane. 

Informacje przekazuje się w formie 

notatki. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. 

imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe. 

Sprostowania 

danych 

Prawo do poprawiania 

nieprawidłowych danych, aktualizacji 

nieaktualnych oraz uzupełniania 

niekompletnych. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. 

imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe. 

2. Wskaż dokładnie które informacje na 

swój temat uznajesz za błędne, 

nieaktualne lub niekompletne. 

Usunięcia danych Prawo do bycia zapomnianym – 

żądania, by dane dotyczące 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 
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PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWO 
NA CZYM POLEGA JAK SKORZYSTAĆ 

zainteresowanej osoby zostały 

skasowane. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. 

imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe. 

3. Wskaż dokładnie zakres danych 

osobowych, które mają zostać usunięte – 

mogą to być poszczególne informacje 

albo wszystkie dane osobowe, 

zgromadzone do celów związanych z 

obsługą roszczeń. 

4. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: 

usunięcie danych osobowych może 

nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z 

przesłanek opisanych po lewej – 

w przeciwnym razie wniosek zostanie 

odrzucony. 

Ograniczenia 

przetwarzania 

Prawo do żądania, by dane nie były 

więcej wykorzystywane w określonym 

celu. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. 

imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe. 

3. Wskaż dokładnie w jakim zakresie 

należy ograniczyć korzystanie z danych 

osobowych – możesz oznaczyć 

pojedyncze cele, dla realizacji których 

wykorzystywane są dane osobowe albo 

wszystkie. 

4. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: 

ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych może nastąpić wyłącznie po 

spełnieniu jednej z przesłanek opisanych 

obok – w przeciwnym razie wniosek 

zostanie odrzucony. 

Sprzeciwu Prawo do żądania, byśmy zaprzestali 

wykorzystywania danych osoby 

składającej sprzeciw do celów 

związanych ze sprawowaniem władzy 

publicznej, realizacji zadań publicznych 

lub ochrony swoich uzasadnionych 

interesów prawnych, z uwagi na 

szczególną (wyjątkową) sytuację danej 

osoby. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. 

imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe. 

3. Wskaż dokładnie którym celom 

przetwarzania danych osobowych się 

sprzeciwiasz. 

4. Uzasadnij swoje stanowisko, aby 

zwiększyć szanse na pozytywne 

rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym 

polega szczególny charakter sytuacji, 

w której się znajdujesz. 

Skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

Prawo do zawiadomienia organu 

nadzorującego przestrzeganie 

przepisów o ochronie danych 

osobowych o naruszeniu prawa. 

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony 

Danych Osobowych. 

6. Czy podanie danych jest konieczne: podanie danych osobowych jest niezbędne do sprawowania władzy 

publicznej przez Administratora. 

7. Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości uczestniczenia w zajęciach lub konkursie 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy. 

9. Profilowanie: nie dotyczy. 

 


