
Regulamin konkursu ekologicznego pod hasłem 

 „Małe dzieło sztuki ze skarbów jesieni”  

 
     REGULAMIN  
 

§ 1 
Cele konkursu: 

• zainteresowanie dzieci i młodzieży otaczającą Nas przyrodą ,  
• pobudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia,  
• dostrzegania elementów środowiska, 
• rozpoznawanie gatunków drzew i innych roślin po liściach, nasionach  

i owocach, 
• plastyczne wykorzystanie „skarbów jesieni”, 

• propagowanie idei życia proekologicznego.  
 

§ 2 
 

Uczestnictwo w Konkursie  
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Powiatu Kraśnickiego  
w pięciu kategoriach wiekowych: 
I. Kategoria: szkoły podstawowe klasy I - II   
II. Kategoria: szkoły podstawowe klasy III - IV 

III. Kategoria szkoły podstawowe klasy V - VI      
IV. Kategoria szkoły podstawowe klasy VII -VIII      
V. Kategoria szkoły ponadpodstawowe  
 

 
§ 3 

 
Przedmiot Konkursu  
1. Zadaniem konkursu jest samodzielne wykonanie „Małego dzieła sztuki  
ze skarbów jesieni”, 
2.  Przy wykonaniu pracy należy zastosować „skarby jesieni” (np. kasztany, żołędzie, 

liście, sezonowe warzywa, owoce itp.), można stosować materiały pomocnicze tj. klej, 
taśmę klejąca, sznurek, drut, jednak „skarby jesieni” powinny stanowić zdecydowaną 

większość „małego dzieła sztuki”, 
           Uwaga !!!!  
Niedopuszczalne jest używania gotowych i zakupionych elementów 
 

§ 4 
 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu tylko 1 „dzieło sztuki”.  
2. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace w każdej kategorii. 
3. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.  
4. Każda praca musi zawierać metryczkę (Załącznik Nr 3) przyklejoną na odwrocie. 
 



§ 5 
 

Harmonogram  
1. do 15.10.2021 r. - termin złożenia lub przysyłania „ małego dzieła sztuki ze 
skarbów jesieni” na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (pokój 217) wraz 
z oryginałem formularza zgłoszeniowego 
2. Organizator powiadomi o terminie ogłoszenia wyników drogą emailową (na adres 
szkoły) 

§ 6 
Ocena prac  
1. Prace biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową, która 
dokona oceny pod kątem:  

• zgodności tematyczna;  

• różnorodności w wyborze” skarbów jesieni”;  
• oryginalności wykonania pracy;  
• estetyki wykonania pracy;  
• samodzielności wykonania pracy;  
• przestrzegania wymagań zawartych w niniejszym regulaminie.  

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III 
miejsce w każdej kategorii. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe 
wyróżnienia pozostałym uczestnikom Konkursu.  
3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe  
i dyplomy.  
4. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych prac będą umieszczone na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku jak również prezentowane  
na pokonkursowej wystawie w dniu rozdania nagród. Uczestnicy Konkursu zostaną 
poinformowani o terminach i miejscu wszystkich ww. wydarzeń przez e-mail  
na adres Szkoły.  
5. Lista Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku, oraz Facebooku. 
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.      
  

§ 6 
 

Postanowienia końcowe. 
1. Praca obowiązkowo powinna zawierać metryczkę. 
2. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.  
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
4. Laureaci Konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku do 10 dni od daty oficjalnego wręczenia nagród. 
Po tym czasie nagrody przechodzą na własność Organizatora. Nagrody nie będą 
wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę 
upoważnioną.  
5. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą do upubliczniania na 
stronie internetowej, wystawach organizowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Kraśniku. 
 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie 
informuję, iż: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kraśnicki z siedzibą:23-204 

Kraśnik,Al. Niepodległości 20,  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail:  

abi@powiatkrasnicki.pl adres do korespondencji:  23-204 Kraśnik, Al. 
Niepodległości 20,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji konkursu 
ekologicznego pod hasłem  „Małe dzieło sztuki ze skarbów jesieni” , 
na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym  
w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym  
do uzyskania danych osobowych, 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  
ww. celu pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych  
w przepisach odrębnych, 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania  
od administratora dostępu  

7. do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem 
/zasady określone w Rozdziale III RODO- Prawa osoby, której dane 
dotyczą/,   

8. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9. Organizacja konkursu ekologicznego pod hasłem  „Małe dzieło sztuki ze 
skarbów jesieni” jest związana z koniecznością przetwarzania danych 
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do udziału  w Konkursie, 

10. Ponadto informuję, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany,  
w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

Życzymy uczestnikom sukcesów w realizacji zadań konkursu,  
a nauczycielom satysfakcji z osiągnięć swoich uczniów. 
 

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl

