REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„JAK MOGĘ POMÓC PSZCZOŁOM?”
(dalej zwany „Konkursem”)
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest:
Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 7122904545,
(dalej zwany „Organizatorem”).
Współorganizatorami Konkursu są:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin, NIP: 7121004696,
Kuratorium Oświaty w Lublinie
z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, NIP: 7121937092,
(dalej zwani „Współorganizatorami”).
Partnerem Konkursu jest:
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych z siedzibą przy ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin,
NIP: 7123193796,
(dalej zwany „Partnerem”).
CELE KONKURSU
Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół zarówno
miodnych, jak i dzikich.
Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym na
utrzymanie bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, równowagi między gatunkami i prawidłowego
działania całego ekosystemu oraz podniesienia i utrzymania walorów estetycznych, a także na
pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej
odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
(„Uczestnicy”).
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci przedszkolne,
b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Konkurs jest jednoetapowy.
Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
a) samodzielne wykonanie przez Uczestnika pracy plastycznej, szczegółowo określonej w Rozdziale IV
Regulaminu („Praca”),
b) pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
W Konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina członków Jury.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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PRACA KONKURSOWA
Praca musi być inspirowana tematem Konkursu.
Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu:
a) w wymiarze przestrzennym płaskim,
b) dowolną techniką (np. farbami, kredkami itp.),
c) w formacie poziomym na papierze A3 lub A4.
Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone
techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie.
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: KONKURS „JAK MOGĘ POMÓC PSZCZOŁOM?”) lub dostarczyć osobiście do siedziby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Grottgera 4 w Lublinie i złożyć
w Kancelarii Ogólnej (na parterze). Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem
KONKURS „JAK MOGĘ POMÓC PSZCZOŁOM?”.
Zgłoszenie do Konkursu obejmuje:
a) pracę konkursową,
b) wypełnioną czytelnie i podpisaną przez Rodzica/Opiekuna Kartę zgłoszenia (Załącznik do
Regulaminu).
Termin składania prac upływa z dniem 25 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora
przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin).
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
KRYTERIA OCENY PRAC I ZASADY PRAC JURY KONKURSU
Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu spośród reprezentantów
Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów.
Jury będzie brało pod uwagę:
a) związek pracy z tematem i celami Konkursu,
b) kompozycję pracy i estetykę wykonania,
c) oryginalny pomysł i walory artystyczne.
Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie
przysługuje od niej prawo odwołania.
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
Jury wybierze w każdej z kategorii po trzy najlepsze prace i przyzna ich autorom nagrody rzeczowe
o łącznej wartości do 4800 zł, w tym:
a) w kategorii przedszkolnej:
▪
1 miejsce – nagroda o wartości do 1000 zł
▪
2 miejsce – nagroda o wartości do 800 zł
▪
3 miejsce – nagroda do 600 zł
b) w kategorii szkolnej:
▪
1 miejsce – nagroda o wartości do 1000 zł
▪
2 miejsce – nagroda o wartości do 800 zł
▪
3 miejsce – nagroda do 600 zł.
Jury przyzna także po 20 wyróżnień w obu kategoriach, czyli w sumie 40 równorzędnych nagród
rzeczowych o wartości do 100 zł każda.
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Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych ufundowanych przez Partnerów
i sponsorów Konkursu.
Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem wskazanej
w Karcie zgłoszenia placówki edukacyjnej.
Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez Organizatora na stronie
internetowej www.lubelskie.pl/pszczola.
Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody
w siedzibie Biura Organizacyjnego Konkursu – w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie
(piętro 4, pok. nr 4.407) w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.
PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK
Rodzic/Opiekun Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do pracy,
w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden
sposób, zaś Rodzic/Opiekun jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym
w Regulaminie.
Rodzic/Opiekun przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora
i Współorganizatorów, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa
autorskie zostają udzielone na wykorzystanie pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn.
zm.) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania pracy.
W szczególności Organizator i Współorganizatorzy uzyskują nieograniczone prawo do:
a) utrwalania obrazu utworu poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi
technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi,
b) wprowadzania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci komputera
i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych,
w tym w Internecie,
c) powielania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy,
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie i telewizji
obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,
e) wykorzystywanie obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w celach informacyjnych,
promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego obrazu w kalendarzach
zaopatrzonych w logo Organizatora i Współorganizatorów.
Rodzic/Opiekun Uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Organizatora
i Współorganizatorów autorskich praw osobistych odnoszących się do pracy, w tym zobowiązuje się do
nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez Organizatora i Współorganizatorów, którzy
będą mogli wykorzystywać pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów.
Rodzic/Opiekun uczestnika mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
i Współorganizatorów wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego
rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz w publikacjach Organizatora i Współorganizatorów.
Stosowne oświadczenie zostało zawarte w Karcie Zgłoszeniowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prace plastyczne będzie można odebrać w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora po
zakończeniu Konkursu.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem oraz odebraniem prac konkursowych
ponoszą Uczestnicy Konkursu.
Organizator oraz Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac do popularyzacji
tematyki ochrony środowiska.
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Organizatorowi w porozumieniu ze Współorganizatorami przysługuje prawo do zmiany Regulaminu,
a także do przedłużenia, przerwania lub zawieszenia Konkursu.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje informację ze stosownym
wyprzedzeniem na stronie internetowej www.lubelskie.pl/pszczola.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Informacje o Konkursie, w tym Regulamin, Karta zgłoszenia, Sprawozdanie z przeprowadzenia lekcji oraz
wskazówki do przeprowadzenia lekcji/pogadanki nt. pszczół, a także aktualności związane z realizacją
Konkursu i listy zwycięzców będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora
www.lubelskie.pl/pszczola.
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie (piętro 4,
pok. nr 4.407, tel. 81 47 81 465, e-mail: pszczola@lubelskie.pl).
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Załącznik
do Regulaminu Konkursu
„Jak mogę pomóc pszczołom?”

Karta zgłoszenia
do konkursu plastycznego dla dzieci
„JAK MOGĘ POMÓC PSZCZOŁOM?”
przedszkole/szkoła podstawowa*
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:
……………………………………………….……………………………………………………………………….……
Tytuł pracy:
……………………………………………….……………………………………………………………………….……
Krótki opis pracy:
……………………………………………….……………………………………………………………………….……
……………………………………………….……………………………………………………………………….……
……………………………………………….……………………………………………………………………….……
Klasa/grupa wiekowa:…………………………………………………………….…………………………………
Nazwa i adres placówki, do której uczęszcza Uczestnik:…………………………………………………
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail placówki:….................................................................................
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna:……………………………………………………………………………..
Nr telefonu i/lub e-mail Rodzica/Opiekuna: ….............……………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią zawartą w Regulaminie Konkursu pn. „Jak mogę pomóc pszczołom?” dla
przedszkolaków oraz uczniów klas od I do III szkół podstawowych województwa lubelskiego i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

* Niepotrzebne skreślić
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ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA
▪

Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie. pn. „Jak mogę pomóc pszczołom?” dla przedszkolaków
oraz uczniów klas od I do III szkół podstawowych województwa lubelskiego

…………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

• Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Współorganizatorów wizerunku i głosu
Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród i wyróżnień, w tym jego nieodpłatne rozpowszechnianie
na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych i w publikacjach Organizatora
i Współorganizatorów, w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest
udzielana nieodpłatnie.

…………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

▪ Oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora
i Współorganizatorów nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe, bez ograniczeń terytorialnych, na czas
nieoznaczony, do utworu przekazanego w ramach Konkursu „Jak mogę pomóc pszczołom?”. Majątkowe
prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania pracy. W szczególności
Organizator oraz Współorganizatorzy uzyskują nieograniczone prawo do:
a) utrwalania obrazu utworu poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi
technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi,
b) wprowadzania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci komputera
i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych,
w tym w Internecie,
c) powielania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy,
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie i telewizji
obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,
e) wykorzystywanie obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w celach informacyjnych,
promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego obrazu w kalendarzach
zaopatrzonych w logo Organizatora i Współorganizatorów.

…………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna
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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 („RODO”) informuje się, że:
1. Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są:
a) Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl,
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej
5, 20-704 Lublin,
c) Kuratorium Oświaty w Lublinie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin,
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Województwa Lubelskiego pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl.
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie w celu realizacji procesu konkursowego zgodnie z Regulaminem
Konkursu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) przez Województwo Lubelskie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika
i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z art. 11 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 4, pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
b) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO –
zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach
sprawowania władzy publicznej w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
c) przez Kuratorium Oświaty w Lublinie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu
Uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku
z art. 51 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 4, pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
4. Dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.
5. Zgodnie z art. 26 RODO Współadministratorzy zawarli stosowne Porozumienie, którego treść dotycząca zasad
współadministrowania danymi osobowymi zamieszczona jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego: www.lubelskie/pszczola. Porozumienie w części dotyczącej współadministrowania
danymi osobowymi określa wspólne uzgodnienia zakresu obowiązków dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Współadministratorów oraz relacji pomiędzy Współadministratorami oraz
Współadministratorami a podmiotami, których dane dotyczą, w tym określenie zakresu i sposobu obsługi przez
Współadministratorów żądań osób, których dane dotyczą.
6. Dane w postaci wizerunku i głosu będą upubliczniane na stronach internetowych oraz profilach w mediach
społecznościowych Organizatora i Współorganizatorów. Podczas wręczania nagród będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób
obecnych.
7. Dane będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu 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.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na wizerunek i głos w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w Konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo
w Konkursie.
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