
Regulamin konkursu  

 
 „W świecie recyklingu”  

 

Konkurs „W świecie recyklingu” adresowany jest do uczniów klas 0-IV 

szkół podstawowych powiatu ciechanowskiego.  

Celem konkursu jest: 

1. kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 

2. rozwijanie uzdolnień plastycznych, zachęcenie do twórczej aktywności, 

promocja uczniów uzdolnionych plastycznie. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawki, ozdoby lub innego 

przedmiotu z materiałów wtórnych, z elementów plastikowych, tekturowych itp. 

nadających się do ponownego przetworzenia. Każdy uczestnik konkursu może 

wykonać jedną pracę, do której należy dołączyć metryczkę zawierającą 

informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, telefon oraz imię i 

nazwisko nauczyciela-opiekuna. Czas trwania konkursu 14.03.2022 r – 

13.04.2022 r.  

Prace należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ul. 17 

Stycznia 49 w godzinach 8.00-17.00 (poniedziałek-piątek), 8-13.00 (sobota) lub 

przesłać na adres: 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie 

              ul. 17 Stycznia 49                                                                                                                          

06-400 Ciechanów                                                                                               

„KONKURS” 

 

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do nich 

praw autorskich. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora do 

wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.  

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z 

Regulaminem i jego akceptacją. 

Organizatorzy nie odsyłają prac nadesłanych na konkurs. Można je będzie 

odbierać do końca maja 2022 r. w siedzibie Biblioteki w godzinach pracy 

Biblioteki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki 

www.bpciechanow.edu.pl oraz na Facebooku 22 kwietnia 2022 r. 

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz 

atrakcyjne gadżety a ich prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 

oraz na profilu społecznościowym FB Organizatora.  

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do prac klauzul zgód.  

http://www.bpciechanow.edu.pl/


 

 

Klauzule zgody 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego 

dziecka –  uczestnika konkursu „W świecie recyklingu”, dla celów związanych z 

organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnieniem wyników konkursu 

poprzez stronę internetową Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, w mediach 

oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. 

 

 …………………………………………………………………………  

                                                                                Data i podpis 

rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka - autora pracy, 

w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora w związku z udziałem 

w konkursie „W świecie recyklingu”. 

 

 …………………………………………………………………………  

                                                                                Data i podpis 

rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka – uczestnika konkursu „W świecie recyklingu” wraz z nazwą 

szkoły w związku z udziałem w Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i 

informacjach o Konkursie i jego wynikach.  

 

…………………………………………………………………………  

Data i podpis  

rodzica/opiekuna prawnego 

 

  

 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (EU) 2016/679 z 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) informujemy, że administratorem danych 

osobowych uczestnika konkursu „W świecie recyklingu” jest Biblioteka 

Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. 

bibliotece jest Pani Aleksandra Węsek – Jankowska, tel. 23 672 35 81, e-mail: 

aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w 

konkursie „W świecie recyklingu”, jego przeprowadzeniem i promocją.   

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił 

przeszkodę do udziału w konkursie. 

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie 

będzie stosowane profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji wskazanego wyżej zadania – czas trwania konkursu, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w 

przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych po ustaniu 

zadania, do czasu wycofania tej zgody.  Osoba, której dane osobowe dotyczą ma 

prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało 

jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby 

przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


