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STAROSTA RZESZOWSKI 

 

Regulamin konkursu na Eko-ozdobę wielkanocną 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni”, ul. Armii 
Krajowej 42A, 36-030 Błażowa. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Pana 
Józefa Jodłowskiego - Starosty Rzeszowskiego. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs  
pn. Eko-ozdoba wielkanocna. 

 
II. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie eko-ozdoby wielkanocnej (np. pisanki, 
stroika, zawieszki, figurki zajączka lub baranka, koszyczka wielkanocnego, itp.). 

2. Pomysł i technika wykonania oraz format są dowolne. Ozdoba musi być 
wykonana z surowców wtórnych, rzeczy zbędnych, przeznaczonych do wyrzucenia, 
(np. opakowania plastikowe, szklane, papierowe, wytłoczki po jajkach, nakrętki, itp.) 
lub materiałów naturalnych (np. skorupki jaj, sznurek, słoma, drewno, patyczki, gałązki, 
piórka, ciasto, cukier) albo zużytych lub zbędnych przedmiotów. 
Niedopuszczalne jest zastosowanie gotowych, plastikowych wyrobów, ozdób lub ich 
bazy w postaci figur ze styropianu, sztucznych kwiatów, cekinów, itd. 
Zależy nam na wykorzystaniu tego, co jest zbędne, tak, aby nie kupować niczego 
nowego (co za chwilę stanie się odpadem).  
 

III. Cel konkursu 

1. Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie ograniczania wytwarzania 
odpadów. 

2. Promocja postaw proekologicznych. 
3. Promowanie idei recyklingu (powtórne wykorzystanie surowców) i upcyklingu 

(nadawanie nowej funkcji zużytym przedmiotom). 
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, 

artystycznych. 

 



 
IV. Uczestnicy 

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców gmin należących do Celowego Związku 
Gmin „Eko-Logiczni”, tj. gminy Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynowa. 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub rodziny. Zachęcamy do wspólnego, 
rodzinnego wykonywania prac. 

 

IV. Nagroda 

1. Nagrody za I, II i III miejsce zostaną przyznane za prace „rodzinne”, które zostaną 
wyłonione przez komisję konkursową. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 1 000,00 zł. 
3. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną. 

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Biura Związku. 
4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

 
V. Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnik indywidualny lub rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną, 
wykonaną własnoręcznie ozdobę. 

2. Ozdoba wielkanocna może być zgłoszona do konkursu tylko jeden raz. 
3. Ozdoby wykonane niezgodnie z opisem przedmiotu konkursu (pkt II) nie będą 

kwalifikowane i zostaną odrzucone. 
4. Podpisane (imię, nazwisko i adres zamieszkania) prace konkursowe należy składać 

osobiście w budynku Biura Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”  
lub w siedzibach gmin członkowskich: 
 
- Urząd Gminy Hyżne – wyłącznie w poniedziałki w godz. od 7.30 do godz. 17.00, 
- Urząd Gminy Lubenia – wyłącznie w poniedziałki w godz. od 7.30 do godz. 17.00, 
- Urząd Miasta Dynowa– wyłącznie w piątki w godz. od 7.00 do 15.00, 
- Urząd Gminy Dynów – wyłącznie w czwartki w godz. od 7.00 do 15.00. 

5. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie brały udziału  
w innych konkursach. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 7 kwietnia 2023 r.  
7. Zgłaszając udział w konkursie uczestnicy oświadczają, że wykonali własnoręcznie 

ozdobę, a ozdoba nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez 
Organizatora konkursu.  

 
VI. Ocena prac 

1. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa, w skład której wchodził będzie 
Zarząd CZG. 



2. Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z warunkami 
konkursu, walory ekologiczne pracy, walory artystyczne, estetykę wykonania, 
oryginalność i pomysłowość. 

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu. 
 
 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy. 
2. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu,  

bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie 
internetowej Organizatora akcji (http://czgekologiczni.pl/). 

4. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 230 43 66  

w godzinach od 7.00 do 14.00. 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://czgekologiczni.pl/
http://czgekologiczni.pl/


Załącznik do Regulaminu  
 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
W PRZYPADKU PRAC RODZINNYCH 

KOORDYNATORA PRAC 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON KONTAKTOWY 
 I ADRES E-MAIL 

 

 

Polityka 
prywatności 

 Obszar Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Temat Konkurs Eko- ozdoba wielkanocna 

 Interesariusze Uczestnicy konkursu 

1. RODO | Rozporządzenie 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). 

2. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Administratorami Państwa danych osobowych są Organizatorzy 
Konkursu. Organizatorami są: Celowy Związek Gmin Eko-Logiczni – REGON: 389854048 oraz Gospodarka Komunalna 
w Błażowej sp. z o.o. – KRS: 0000178695.  

3. Nasze dane kontaktowe | Możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez osobiste stawiennictwo, listownie oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze dane kontaktowe: 36-068 Bachórz 85B; gbp@dynow.regiony.pl.  

4. Pomoc inspektora ochrony danych | Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony 
danych osobowych. Inspektor udzieli Państwu pomocy we wszelkich sprawach dotyczących wykorzystywania Państwa 
danych osobowych w ramach konkursu. Przykładowo: inspektor może udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji 
przysługujących Państwu uprawnień oraz przyjąć zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt pod 
adresem: iod@gminadynow.pl. 

5. Nasze zadania | Organizujemy Konkurs Zbiórki Baterii 2022/2023. Polega on na zbiórce zużytych baterii przez szkoły 
i przedszkola, zlokalizowane na terenie gmin członkowskich CZG „Eko-Logiczni”. Kształtujemy w ten sposób kulturę 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Podejmujemy w ten sposób działania edukacyjne oraz 
informacyjne, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

6. Podstawy prawne | Państwa dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6. ust. 1. lit. e) RODO, art. 3. ust. 2. 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów Regulaminu Konkursu 
Zbiórki Baterii 2022/2023 

7. Kto otrzyma dane osobowe (odbiorcy danych) | Państwa dane mogą otrzymać dostawcy poczty elektronicznej (e-mail) 
oraz operatorzy pocztowi.  

8. Okres przechowywania danych osobowych | Państwa dane osobowe będziemy przechowywać zgodnie z naszym 
Jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

9. Państwa uprawnienia | Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych; prawo do sprostowania 
danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do sprzeciwu; prawo skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych.  

10. Prawo do sprzeciwu | Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do realizacji 
zadań w interesie publicznym. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje 
usunięciem danych osobowych. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa 
szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw 
proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. W tym celu należy 
wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane osobowe wykorzystujemy w tych samych 
celach. 

11. Czy musicie Państwo podać swoje dane | Podajecie Państwo dane dobrowolnie.  
12. Konsekwencje niepodania danych | Odmowa podania danych uniemożliwi udział w konkursie.   
13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące 

Państwa decyzje podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności. 



Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej 
inteligencji. 

14. Profilowanie | Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych 
do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.  

 
 
 
 
 
 
        ……………………………………………………. 
                 (PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU) 


