
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Czyste powietrze – zdrowy człowiek 

 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” jest Gmina Gródek nad Dunajcem.  

Nagrody finansowane są w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła 

(paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych 

parametrach wykorzystujące paliwa stałe – na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” 

współfinansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Poddziałania 4.4.3 Obniżenie niskiej emisji (paliwa stałe)-SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 

 

II. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia 

powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, w szczególności 

powietrza, wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia 

powietrza, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia wynikające z niskiej emisji. 

W konkursie będą brały udział prace zarówno plastyczne, multimedialne jak i opisowe, które będą 

poruszały temat korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska wynikających z docieplenia budynków, zmiany 

systemu ogrzewania na źródło ciepła o znacznie lepszych parametrach spalające paliwo stałe, ze 

stosowania OZE oraz szkodliwości palenia w kotłach odpadów lub ich składowanie np. w lesie tzw. 

dzikie wysypiska.  

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs organizowany jest na poziomie szkolnym i przeznaczony jest dla uczniów z klas od 0 do 4 

szkół podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem. 

2. Informacje o Konkursie (w szczególności takie jak: temat, forma, termin i miejsce składania zgłoszeń, 

ogólne warunki udziału) zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i poszczególnych 

szkół, a także na stronie internetowej gminy. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie z klas od 0 do 4 szkół podstawowych  

z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.  

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie przez ucznia szkoły podstawowej 

prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik numer 1) wraz z podpisaną pracą oraz 



oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego dotyczącymi zgody na udział w Konkursie (załącznik 

numer 2, 3, 4) w terminie od 7 maja do 30 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem 

w pokoju nr 6.  

 

IV. Założenia organizacyjne 

1. Komisja Konkursowa, organizowana w każdej ze szkół z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem 

powołana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem, dokona indywidualnej oceny danej pracy,  

w oparciu o następujące kryteria: 

1) zgodność z tematyką konkursu 

2) innowacyjność projektu 

3) zawartość merytoryczna i edukacyjna proponowanych działań 

- przyznając: od 0 do 10 punktów za każde kryterium w zależności od stopnia, w jakim oceniana praca 

je spełnia. 

 

V. Nagroda, wyróżnienia i dyplomy - zasady przyznawania 

1. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem przez Wójta Gminy dokona wyboru najlepszych prac 

spośród złożonych prac konkursowych i przyzna nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce (odpowiednio  

o wartościach około: 300 zł, 200 zł, 125 zł) w każdej ze szkół.  

2. Każdy uczeń biorący w konkursie otrzyma dyplom potwierdzający udział w konkursie. 

 

VI. Prawa autorskie i dane osobowe: 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem pracy twórczej uczestników, 

nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. 

2. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę 

na korzystanie z niej przez Organizatora. 

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez 

przystąpienie do Konkursu. 

4. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę 

na publikację wizerunku Uczestnika Konkursu oraz na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw 

autorskich do korzystania i rozporządzania nią. 

5. Z chwilą przeniesienia praw autorskich rodzic/opiekun prawny każdego z uczniów – Uczestników 

Konkursu złoży pisemne oświadczenie (załącznik nr 3), iż projekt nie narusza żadnych autorskich praw 

majątkowych osób trzecich, oraz że Uczestnik Konkursu jest wyłącznie uprawniony do rozporządzania 

prawami autorskimi w powyższym zakresie oraz, że Uczestnik Konkursu jako uprawniony z tytułu 

osobistych praw autorskich nie będzie wykonywać tych praw w stosunku do Organizatora. 



6. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczestników którego pracy 

roszczenia dotyczą zobowiązani będą do ich zaspokojenia zwolnienia Organizatora od obowiązku 

jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 

7. Organizator z chwilą przekazania mu prac nabywa również własność nośników na jakich prace 

zostały utrwalone. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega sobie prawo 

zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także 

do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich projektów,  

w każdym momencie, bez podawania przyczyn. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 29.06.2018 roku. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) 

poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem  

w Konkursie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks cywilny oraz 

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”  

w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych 

parametrach wykorzystujące paliwa stałe – na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” 

 

1. Dane uczestnika: 

a. Imię ………………………………….…………………………………..…………………… 

b. Nazwisko: …………………………………….……………………………………………… 

c. Nazwa Szkoły: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..……………. 

d. Klasa …………………………………………………………………………………………. 

Do niniejszego zgłoszenia załączono i przedłożono pracę konkursową, tj. 

.……………………………………………………………...…………………...………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję. 

 

 

………………….. ……………… …………………… 

(miejscowość) (dnia) (podpis) 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do udziału  

w Konkursie „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” 

w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych 

parametrach wykorzystujące paliwa stałe – na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie pod 

nazwą: „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”: 

 

a. imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

b. adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

c. PESEL: ……………………………………………………………………………….............. 

d. telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………..…… 

Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*  

……………………………………………………………………….………………………… 

wyrażam zgodę na jego/jej* udział w Konkursie „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”  

w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17 na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu, z którego treścią się zapoznałem/am* i w pełni akceptuję. 

 

 

 

………………….. ……………… …………………… 

(miejscowość) (dnia) (podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów przystępujących do udziału  

w Konkursie „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” – w zakresie praw autorskich: 

w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych 

parametrach wykorzystujące paliwa stałe – na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” 

 

 

Oświadczam, że praca, której autorem jest: 

a. imię i nazwisko ……………………………………………………………………...……… 

nie narusza żadnych majątkowych praw autorskich osób trzecich, oraz że wyżej wskazane 

osoby są wyłącznie uprawnione do rozporządzania prawami autorskimi w powyższym zakresie, 

oraz że jako uprawnieni z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać tych praw  

w stosunku do Organizatora Konkursu. 

 

 

 

………………….. ……………… …………………… 

(miejscowość) (dnia) (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do udziału  

w Konkursie „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” o przeniesieniu majątkowych praw 

autorskich 

w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych 

parametrach wykorzystujące paliwa stałe – na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” 

 

 

Niniejszym przenoszę na Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do pracy 

autorstwa……………….……………………………………………………………………….

na następujących polach eksploatacji: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu każdą techniką – w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- w zakresie obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do projektu, w tym  

w szczególności w zakresie użyczania lub oddawania ich w najem, a także rozpowszechniania 

projektu w każdy inny sposób w tym poprzez udostępnianie publiczne tak, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

- Organizator Konkursu będzie miał także prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji do 

przedmiotowej pracy oraz do bieżącego decydowania o wykorzystaniu praw zależnych. 

 

 

 

………………….. ……………… …………………… 

(miejscowość) (dnia) (podpis) 

 


