
Regulamin konkursu 

„Apel młodzieży i dzieci: Dorośli segregujcie śmieci!” 

na napisanie listu do bliskiej osoby dorosłej, zachęcającej ją do tego aby segregowała 
odpady. („Regulamin”) 

 

§1. 

Informacje ogólne, cel i opis konkursu 

1. Konkurs organizowany jest  dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów 
z terenu działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL), 
organizowany przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

2. Konkurs realizowany  jest w ramach prowadzonych działań informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wśród 
mieszkańców KZGRL w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

3. Tytuł konkursu:  „Apel młodzieży i dzieci: Dorośli segregujcie śmieci!” 
4. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy polegającej na napisaniu listu do 

bliskiej osoby dorosłej, zachęcając ją do tego aby segregowała odpady. 
5. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

KZGRL w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 Regulamin określa zasady organizacji konkursu „Apel młodzieży i dzieci: Dorośli segregujcie 
śmieci!” 

 

§ 2. 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu  jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 
(KZGRL) zwany dalej Organizatorem. 

2. Adres Organizatora: 
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 
ul. 17 Stycznia 90 
64-100 Leszno 
tel.: 65 529 49 34, fax: 65 526 91 08 
www.kzgrl.pl / www.edukacja.kzgrl.pl / 
email: sekretariat@kzgrl.pl 
 

3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu są Monika 
Kozłowska (mkozlowska@kzgrl.pl) oraz Joanna Orzechowska (jorzechowska@kzgrl.pl), 
tel. 65 528 65 69.  



 

§ 3. 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów. Pracą konkursową jest napisany przez ucznia list, skierowany do bliskiej 
osoby dorosłej, zachęcający do segregacji odpadów.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora Konkursu 
przygotowanej przez ucznia pracy konkursowej wraz z wypełnionym przez osobę 
dorosłą Formularzem Zgłoszeniowym i Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna prawnego 
dziecka (załączniki 1 ). 

 

§ 4. 

Praca konkursowa 

1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane, nie 
zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych konkursów. 

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki formalne: 
a) powinna być napisana w języku polskim; 
b) powinna być napisana przez ucznia samodzielnie; 
c) powinna być napisana przez ucznia odręcznie; 
d) powinna być napisana w sposób czytelny i zrozumiały; (w przypadku wątpliwości 

dotyczącej możliwości odczytania pracy, dodatkowo do pracy należy dołączyć wydruk 
listu przepisany na komputerze); 

e) objętość pracy: maksymalnie 1 strona formatu A4. 
f) podpisana tylko imieniem; 
3. Tematyka zawarta w liście powinna być przedyskutowana przez ucznia z rodzicem lub 

nauczycielem. 
 

§5. 
 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora Konkursu 
przygotowanej przez ucznia pracy konkursowej wraz z wypełnionym przez osobę dorosłą 
Formularzem Zgłoszeniowym i Oświadczeniem (załączniki 1). Jeżeli uczestnikiem konkursu jest 
dziecko w przedziale wiekowym pomiędzy 13 a 16 lat na formularzu wymagany jest również 
jego podpis wyrażający dobrowolny udział w konkursie. 

 



1. Prace należy zgłaszać od dnia 08.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. w siedzibie 
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ul.17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno 
pocztą tradycyjną, kurierską lub osobiście w godzinach pracy Związku, tj. od 
poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 7.30 a 15.30. W przypadku przesyłania prac 
listownie decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora. Zgłoszenie pracy 
do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

2. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków określonych w §4 a - e 
Regulaminu lub złożone po terminie 31.05.2019 r. nie będą oceniane, podlegają 
wykluczeniu  i nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
4. Organizator konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursu pn. „Apel 
młodzieży i dzieci: Dorośli segregujcie śmieci!”. 

5. Zgłoszone prace, oraz informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronach 
internetowych prowadzonych przez organizatora: www.kzgrl.pl, 
www.edukacja.kzgrl.pl,  www.facebook.com/kzgrl . 
 
 

§ 6. 
 

Ocena prac przez komisję konkursową 
 

1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez 
Przewodniczącego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W skład 
komisji będą powołani pracownicy KZGRL. 

2. Ocena będzie dokonywana w trzech kategoriach wiekowych: 
a) uczniowie klas I – III SP, 
b) uczniowie klas IV – VI SP, 
c) uczniowie klas VII – VIII SP i III klas Gimnazjów 

3. Prace konkursowe będą oceniane za pomocą punktów. Komisja konkursowa za pracę 
konkursową może przyznać maksymalnie 100 punktów w oparciu o zgodność treści 
pracy z celami Konkursu wg. następujących kryteriów:  

      
Lp. Kryteria Punkty 
1. Wskazanie segregacji 

odpadów komunalnych jako 
istotnego i ważnego 
elementu mającego 
znaczenie dla środowiska. 
Promowanie racjonalnych i 
bezpiecznych zasad 
postępowania z odpadami 
komunalnymi. 

0-20 



2. Logiczne rozwinięcie i 
uzasadnienie wypowiedzi.  

0-20 
 

3. Definiowanie zagrożeń 
związanych z 
nieprawidłowym 
postępowaniem z odpadami 

0-20 
 

4. Promowanie postaw 
proekologicznych 

0-20 
 

5. Wskazywanie skutków 
nieprawidłowego 
postępowania z odpadami 
komunalnymi. 

0-20 
 

Maksymalna liczba punktów 100 
 

 
 

4. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane prace z zachowaniem anonimowości 
twórców prac. Każda z prac otrzyma numer porządkowy, który po wyborze Komisji 
Konkursowej zostanie rozkodowany. 

5. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół pokonkursowy, który 
zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

6. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach 
wiekowych. 
(z zastrzeżeniem, że w przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez więcej 
niż jednego uczestnika konkursu, głos decydujący co do zajętego miejsca należy do 
Przewodniczącego KZGRL). Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 7. 
Nagrody 

 
1. Laureatom Konkursu przyznane będą następujące nagrody rzeczowe w każdej 

kategorii wiekowej: 
 
I miejsce – tablet 
II miejsce – aparat fotograficzny 
III miejsce – głośnik multimedialny 
 

2. W przypadku dużej ilości i wysokiego poziomu nadesłanych prac Organizator zastrzega 
sobie prawo przyznania wyróżnień w konkursie. 

3. Każdy laureat otrzyma dyplom i zestaw materiałów edukacyjno - promocyjnych. 
4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom z podziękowaniem za udział w Konkursie, przesłany 

na adres Szkoły do której uczęszcza. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w przypadku,  gdy w  



ocenie Komisji Konkursowej żadna ze zgłoszonych prac nie będzie w stopniu 
wystarczającym spełniała kryteriów wyboru dla danego miejsca. 

6. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, np.: 
koszty przejazdu laureata wraz z opiekunem. 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
8. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 

1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody rzeczowe nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
 

§ 8. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród 

 

1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 04 czerwca 2019 r. Informacja 
o wynikach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Związku 
www.edukacja.kzgrl.pl, www.kzgrl.pl oraz na fanpage kzgrl na stronie 
www.facebook.com/kzgrl/  

2. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. 
Organizator poinformuje laureatów o terminie i miejscu wręczenia nagród w możliwie 
najszybszym terminie po rozstrzygnięciu Konkursu drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia 
konkursu. Ponadto laureaci konkursu zostaną bezpośrednio poinformowani przez 
Organizatora oraz zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość podsumowania 
konkursu i wręczenia nagród rzeczowych. 

3. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość wręczania 
nagród. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród. 
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 

i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma 
z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te prace, które wpłyną do 
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do dnia 31 maja 2019 roku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu lub 
przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej Organizatora. 



4. Niniejszy Regulamin oraz zaproszenia do wzięcia udziału w Konkursie zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu 
Leszczyńskiego www.edukacja.kzgrl.pl, a także wysłane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do szkół z terenu KZGRL. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej 
organizatora. 

6. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 
7. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są: 

a) Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
KONKURSU (RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA). 

8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (DZ.U. t.j. z 2018, poz.165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                            do Regulaminu Konkursu: 

                                                                                                                                                            „Apel młodzieży i dzieci: 
                                                                                                                                                            Dorośli segregujcie śmieci!” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
(RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 
 
…………………………………………… 
             Pieczątka szkoły 
 
………………………………………… 
 
             Miejscowość, data 
 

Dane autora listu: 

Imię i nazwisko ucznia (autora 
listu) 

 

klasa 
 

 
Nazwa i adres szkoły 
 

 

 
Dane osoby dorosłej zgłaszającej pracę ucznia na konkurs (rodzic/opiekun prawny) 
(Prosimy wypełnić te dane na które chcielibyście Państwo otrzymać informację o terminie 
i miejscu wręczenia nagród w przypadku gdy dziecko zostanie laureatem: telefon, adres e- 
mail) 
 
 

Imię i nazwisko 
 

Telefon kontaktowy: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 
Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego 
 

 
 
 
 



 
 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 
2. Oświadczam, że moja praca konkursowa przesłana w konkursie pt. ,,Apel młodzieży 

i dzieci: Dorośli segregujcie śmieci” organizowanym przez Komunalny Związek Gmin 
Regionu Leszczyńskiego (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem mojej samodzielnej pracy 
oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji na korzystanie z tego 
utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach 
eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 
c) użyczenie egzemplarzy utworu; 
d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 
e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
f) rozpowszechnianie w Internecie; 

3. Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie 
z mojej pracy konkursowej. 

4. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste 
i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty 
nie naruszają praw osób trzecich. 

5. ZEZWALAM na wykorzystanie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji 
o miejscowości, w której mieszka lub o szkole, do której uczęszcza moje dziecko, jak 
również o wynikach Konkursu w odniesieniu do  pracy konkursowej mojego dziecka w 
celu informowania (także w mediach) o  udziale mojego dziecka w Konkursie.  
(W przypadku braku zgody na powyższe proszę zaznaczyć krzyżyk w kratce poniżej) 
  NIE ZEZWALAM 

6. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki 
przewidziane w Regulaminie Konkursu. 

7. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 
 dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora z siedzibą i adresem przy ul. 17 Stycznia 90 w Lesznie (64-100); w celu 
skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić na numer tel. 65-528-
65-69lub napisać na adres e-mail: sekretariat@kzgrl.pl, iodo@kzgrl.pl  

 dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie 
trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 
publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych 
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i w mediach, a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych 

 Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze oraz zadania realizowanego w interesie publicznym, 
którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie 



Organizatorowi jego przeprowadzenia, opublikowania informacji o laureatach oraz 
archiwizację dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 
lit. c i e RODO w związku z art. 3 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r poz. 1454,1629)  - 
prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów 

 osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 
 dostępu do swoich danych osobowych; 
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są 
przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 
sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych 
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane 
dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 
interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu 
nagród; 

  Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

 

 

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

Podpis Uczestnika konkursu w  wieku od 13 do 16 lat                                    Czytelny podpis (rodzic/opiekun prawny) 
 
 

 
 
                                                                   
Miejscowość, data …………………………………………. 

 

 

 


