
ZARZĄDZENIE 
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

 NR .................... 

w sprawie ogłoszenia konkursu literackiego na napisanie wiersza o tematyce ekologicznej pn. "EKO-
RYMOWANKA" i powołania Komisji Konkursowej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8. art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 8 lit a załącznika nr 1 do 
Zarządzenia Nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z późn. zm., zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam Konkurs literacki na napisanie wiersza o tematyce ekologicznej pn. „EKO-
RYMOWANKA” zwany dalej Konkursem i zarządzam jego przeprowadzenie na zasadach określonych 
w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 

1) Agnieszka Bretsznajder - Przewodnicząca Komisji; 

2) Laura Hejzner - Zastępca Przewodniczącej Komisji; 

3) Sonia Kaczmarczyk - Członek Komisji; 

4) Magdalena Foryś - Członek Komisji. 

§ 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

1) przyjmowanie prac konkursowych, ich kwalifikacja zgodnie z Regulaminem Konkursu i ocena prac 
zgłoszonych do Konkursu; 

2) przedstawienie Burmistrzowi Zawadzkiego propozycji rozstrzygnięcia Konkursu poprzez wskazanie 
autorów najlepszych prac. 

§ 4. Komisja Konkursowa rozpoczyna pracę w dniu ogłoszenia Konkursu i kończy z dniem zatwierdzenia 
protokołu rozstrzygającego Konkurs. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. gospodarki 
wodno-ściekowej i odpadów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik                             

do Zarządzenia Nr …………… 

Burmistrza Zawadzkiego                       

z dnia … maja 2021 r. 

 

 

Regulamin konkursu literackiego na napisanie wiersza o tematyce ekologicznej                                                 

pn. „EKO-RYMOWANKA” 

§1 

1. Organizatorem konkursu literackiego na napisanie wiersza o tematyce ekologicznej pn. „EKO-

RYMOWANKA” zwanego dalej Konkursem, jest gmina Zawadzkie, zwana dalej Organizatorem. 

2. Dane do kontaktu z Organizatorem: tel. 77 4623 100, 77 4623 140; e-mail: umig@zawadzkie.pl, 

odpady@zawadzkie.pl.  

§2 

1. Celem Konkursu jest: 

a) kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, 

b) stworzenie możliwości prezentacji autorskich pomysłów, 

c) wspieranie idei segregacji odpadów, 

d) rozwijanie wrażliwości ekologicznej, 

e) rozbudzanie zainteresowań ekologicznych. 

§3 

1. Konkurs kierowany jest w trzech kategoriach: 

a) dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III), 

b) dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII), 

c) dla pozostałych mieszkańców gminy powyżej 15 roku życia. 

2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie przez uczestnika wiersza nt.: segregacji odpadów 

komunalnych, jak ważny jest recykling w cyklu życia odpadu, co należy robić by ograniczać ilości 

wytwarzanych odpadów i jak dbać o otaczające nas środowisko. 

3. W treści wiersza musi się znaleźć co najmniej 5 spośród 10 poniższych wyrazów (użytych                            

w dowolnej formie i liczbie), tj.: ekologia, dzieci, Zawadzkie, powietrze, rodzina, segregacja, 

woda, ziemia, przyroda, natura. 

4. Wiersz musi być pracą autorską, napisaną samodzielnie, która wcześniej nie była nagradzana ani 

publikowana, nie może być też pracą zbiorową. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden wiersz. 

6. Każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą zgłoszenia stanowiącego załącznik              

nr 1 do niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia powinna być przyklejona na odwrocie pracy.                       

Do pracy powinna być również dołączona klauzula RODO, stanowiący załącznik nr 2                                  

do regulaminu Konkursu. 

§4 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do dn. 25.05.2021 r. na adres 

Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Dębowa 13, 47-

120 Zawadzkie z dopiskiem „Konkurs „EKO-RYMOWANKA” ”. 

2. O terminie dostarczenia przesyłki decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu                                   

do Organizatora konkursu. 

3. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia ………………. r.  

5. Decyzja o rozstrzygnięciu Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 
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7. Odbiór nagród nastąpi we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. Szczegółowe 

informacje o terminie wręczenia nagród Organizator zamieści na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Zawadzkiem. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w §4 w punktach 1 oraz 4. 

§5 

1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii wymienionej w §3 ust. 1 pod kątem 

zgodności z tematyką konkursu, zawartością merytoryczną i kreatywnością twórców. 

2. Komisja Konkursowa nagrodzi pierwsze miejsce w każdej kategorii wymienionej w §3 ust. 1,  

a także może przyznawać wyróżnienia. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę. 

5. Z osobami nagrodzonymi Organizator będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu 

ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. 

 

§6 

 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z: 

a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Zawadzkiem oraz w materiałach informacyjno – promocyjnych, 

b) wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych powyżej danych osobowych 

na potrzeby Konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

3. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane. 

4. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu i zapisów regulaminu Konkursu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych. 

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich,                           

ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 

7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem                    

od dnia ogłoszenia Konkursu. 

8. Konkursu nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

9. Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni             

z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 

10. Regulamin wchodzie w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 
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Załącznik nr 1                                            

do Regulaminu konkursu literackiego           

na napisanie wiersza o tematyce 

ekologicznej pn. „EKO-RYMOWANKA” 

 

Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu literackiego na napisanie wiersza o tematyce 

ekologicznej pn. „EKO-RYMOWANKA” 

 

 

Dane uczestnika konkursu 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 

Wiek uczestnika 

 

 

 

Szkoła do której uczęszcza 

 

 

 

Telefon kontaktowy (rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka*/podopiecznego* w konkursie. 

2. Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania 

jego postanowień. 

3. Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do w/w 

propozycji konkursowej na napisanie wiersza o tematyce ekologicznej, a w przypadku zwycięstwa wrażam 

zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku swojego*/dziecka*/podopiecznego* uczestniczącego 

w Konkursie – w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, wydawnictwach oraz stronach 

internetowych Organizatora, a także na wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ……………………………... 
                                                                                                                                                                                          podpis*/  podpis rodzica* /podpis  opiekuna prawneogo* 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich*/ moich i mojego dziecka* danych osobowych przez 

Administratora Danych Osobowych Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim  

w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, w zakresie określonym w „Regulaminie konkursu 

literackiego na napisanie wiersza o tematyce ekologicznej pn. „EKO-RYMOWANKA”, tj. w celu 

przeprowadzenia konkursu. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania moich*/ 

moich i mojego dziecka* danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

                                                                                                                                 ……………………………... 
                                                                                                                                                                                          podpis*/  podpis rodzica* /podpis  opiekuna prawneogo* 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

konkursu literackiego na napisanie 

wiersza o tematyce ekologicznej pn. 

„EKO-RYMOWANKA” 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: ul. Dębowa 13, 47 – 120 

Zawadzkie. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: iod@zawadzkie.pl lub 

listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie. 
3. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1). 

4. Pani /Pana dane osobowe uzyskane przez Burmistrza Zawadzkiego przetwarzamy wyłącznie w celu 

przeprowadzenia konkursu literackiego na wiersz o tematyce ekologicznej pn. „EKO-

RYMOWANKA”. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom (organy publiczne, które mogą otrzymać 

Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców). 

6. Burmistrz Zawadzkiego w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych 

osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz prawnie ustalony 

okres archiwizacji. 

8. Ma Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza 

Zawadzkiego wniosek dotyczący: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie oraz  na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji). 
9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu. 
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