
 

INFORMACJA DLA DYREKTORA SZKOŁY 

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, które 
są podawane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym 
warunkiem udziału w konkursie w ramach programu ,,Powiat Kłobucki – bez smogu żyje 
się lepiej”. Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora 
konkursu, w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: 
bieżący kontakt i przekazywanie informacji o wynikach konkursu oraz zaproszeniu na 
uroczystość finałową.  
 
Administratorem danych jest Starosta Kłobucki, 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła 
II 13. Kontakt poprzez adres e-mail: starostwo@klobuck.pl. Kontakt do inspektora 
ochrony danych: e-mail: iod@powiatklobucki.pl. Celem przetwarzania danych jest 
umożliwienie uczestnictwa w w/w konkursie oraz relacja z tego wydarzenia. Dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Dane będą przetwarzane 
przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu 
archiwalnego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do Pani/Pana danych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, 
prawo żądania ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w konkursie. 

 

 

 
 

ORGANIZATOR: 
Powiat Kłobucki 

Rynek im. Jana Pawła II 13 
42-100 Kłobuck 
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I. CELE  KONKURSU: 
1. Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przyczyn i skutków zanieczyszczenia 
powietrza. 
2. Zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych. 
3. Kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych w życiu codziennym. 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, III klas gimnazjum oraz 
uczniowie szkół średnich. 
2. Konkurs podzielony jest na 5 kategorii, uczestnik nie może brać udziału w dwóch 
kategoriach jednocześnie (np. kategoria open i jeszcze inna). 

• Konkurs open – dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, III klas gimnazjum i 
szkół średnich Powiatu Kłobuckiego. 
Przedmiotem konkursu jest praca fotograficzna wykonana samodzielnie, będąca 
oryginałem. Tematem fotografii jest piękno Powiatu Kłobuckiego bez smogu. Technika 
wykonania fotografii jest dowolna. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię 
o formacie 15 cm x 21 cm. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek 
człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje 
się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Wyklucza się 
prace tworzone wspólnie.  

• Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, klasy 1-3. 
Przedmiotem konkursu jest rysunek na kartonie w formacie A3 lub A4 wykonany 
techniką: rysunek kredkami, pastele suche, wyklejanki, collage. Tematem pracy jest 
przedstawienie zalet życia w czystym środowisku. 

• Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, klasy 4-6. 
Przedmiotem konkursu jest wierszyk bądź rymowanka, którego tytułem będzie ,,Bez 
smogu żyje się lepiej”. Utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora. Wiersz 
lub rymowanka powinna być napisana komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem. 
Długość pracy dowolna. 

• Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, klasy 7-8 oraz klasa 3 gimnazjum. 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce antysmogowej pt. ,,STOP 
SMOG!”. Plakat powinien odnosić się do powodów powstawania smogu, jego skutków 
oraz sposobów walki ze smogiem. Plakat powinien być wykonany w dowolnej technice 
płaskiej, w formacie nie większym niż A2. 

• Konkurs dla uczniów szkół średnich. 
Przedmiotem konkursu jest hasło antysmogowe dla programu ,,Powiat Kłobucki – bez 
smogu żyje się lepiej”. Hasło musi nawoływać do dbałości o czyste powietrze, musi być 
napisane komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem. Długość pracy dowolna.  
 

III. ZASADY  ORGANIZACYJNE: 
1. Konkurs organizowany jest przez Powiat Kłobucki we współpracy z firmą Geofabryka Sp. z o.o. 
w ramach programu: ,,Powiat Kłobucki – bez smogu żyje się lepiej”, dofinansowanego ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Konkurs obejmuje swym zasięgiem uczniów z Powiatu Kłobuckiego. 
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
3. Wraz z pracą konkursową każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć kartę uczestnika, 
której niezłożenie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Kartę uczestnika należy zszyć wraz  
z pracą konkursową lub przymocować w inny sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie 
autora pracy. 
4. Prace należy złożyć w sekretariacie danej szkoły do dnia 24.05.2019 r. do godziny 9:00. 
Osoba oddelegowana przez dyrektora szkoły jest zobowiązana do zebrania wszystkich złożonych 
prac i dostarczenie ich do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 
kancelaria p. nr 25, w tym samym dniu (tj. 24.05.2019 r.) do godziny 15:00. 
5. Powołana przez organizatora komisja jury oceniać będzie prace konkursowe w dniach  

27-29.05.2019 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona w dniu 29.05.2019 r. na stronie 
internetowej http://sozp.pl/klobuck/konkursy-ekologiczne/ oraz na facebooku.  
 
Starosta Kłobucki uroczyście wręczy nagrody laureatom w pierwszej połowie czerwca. 
Organizator przewiduje dla każdej kategorii nagrodę główną oraz nagrody za udział  
w konkursie. Wśród nagród głównych znajdują się rowery górskie oraz słuchawki 
bezprzewodowe JBL. Nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz organizatora. 
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem. Biorąc udział  
w konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.  

 
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!!! 

    
Uczestnik który ukończył 16 lat, lub rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu (jeżeli 
uczestnik nie ukończył 16 roku życia) upoważnia nieodpłatnie Organizatora do 
publikowania zdjęć dokumentujących przebieg konkursu (ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania ( w sposób nieograniczony 
czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym  
z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz w Internecie, we wszystkich 
działaniach związanych z promowaniem Organizatora i Konkursu. Uczestnik lub 
rodzic/opiekun prawny uczestnika zgadza się na posługiwanie przez Organizatora 
Konkursu i jego Partnerów swoim Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych. 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 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) informujemy o przysługującym Państwu prawom 
związanym z przetwarzaniem przez Starostę Kłobuckiego, 42-100 Kłobuck, Rynek im. 
Jana Pawła II 13 podanych w zgłoszeniu do Konkursu danych osobowych.  

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA 

Warunkiem udziału w konkursach w ramach programu ,,Powiat Kłobucki – bez smogu żyje 
się lepiej” jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości. Uczestnicy podają dane na zasadzie 
dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem udziału w 
konkursie.  Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora 
konkursu, powołanych członków Jury, zobowiązanych umową do przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz przez grafika i informatyka, w celu 
wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: przygotowanie 

dyplomów za udział we wszystkich etapach, opublikowanie danych osobowych na 
stronie www.sozp.pl/klobuck/.pl w zakładce konkursy ekologiczne. 

 

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://sozp.pl/klobuck/konkursy-
ekologiczne/, facebooku oraz w Starostwie Powiatowym w Kłobucku pod nr (034) 310 06 
75. 
 
,,Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach“. 
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