Regulamin konkursu ,,Eko pojazd

- samochód przyszłości''

1. Organizator

organizatorem Konkursu na wYkonanie ,,Eko pojazd samochód przyszłości,,
projekt ekologicznego
samochodu z materiałów recYklingowych jest Wydział ochrony
środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy KÓrnik, z siedzibą przy ul. Plac Niepodległości
1,, 62 - 035 Kórnik (dalej zwane:
,,Orga nizatorem").
Konkurs jest organizowany na zasadach określonychniniejszym
regulaminem (dalej zwanym:
,,Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest
www.kornik.p|/odpadv.

w

siedzibie organizator

a

oraz na stronie internetowej

2. Uczestnicy

Konkurs skierowanY jest do dzieci szkół podstawowych w
klasach: lV-Vlll zamieszkujących Miasto
i Gminę Kórnik. Każde dziecko może oddać jedną pracę,
3. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.

Konkurs trwa do 13 wrzeŚnia 20].9 roku i wezmą w nim
udział prace, które spełnią wymogi
techniczne opisane w Regulaminie, dostarczone do organizatora
w terminie do ].3 września2019
roku (włącznie). prace dostarczone po wyznaczonym terminie
nie będą oceniane.
4. Wymagania dotyczące prac konkursowych
a, Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć jedną pracę.

b, WYkonane Prace muszą byĆ podpisane poprzez doczepienie koperty w
sposób

z następującymi danymi:

- imię inazwisko,
- adres zamieszkania
-

wieĘ

- kIasa

trwały

iteIefon kontaktowy,

inazwa szkoły,

- klauzula informacYjna dot. Przetwarzania danych osobowych (podpisana przez
rodzica
bądź pełnoprawnego opiekuna) - załącznik do niniejszego regutaminu.
c, Technika wykonania dowolna.

d, Projekt ekologicznego samochodu musi być wykonany z
materiałów recyklingowych.
e, Maksyma|ne wymiary pracy konkursowej to 4Ocm x 30cm
x 3Ocm.
f. Prace będą oceniane w jednej kategorii: klasy od lV

- Vlll.

5. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w
dniu 21 września 20].9 roku podczas

Festynu Ekologicznego.

v

Organizator dokonuje wyboru ,,Projektu Eko pojazdu - samochodu przyszłości"według własnego
uznania i zgodnie z przyjętymi kryteriami związanymi z estetyką wykonania, dbałościąo szczegóły
i walory informacyjne. Werdykt jury jest ostateczny.
Wszystkie zgłoszone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w
PAT|O Urzędu Miasta iGminy Kórnik,
6. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe l, ll i lll stopnia.
7. postanowienia dodatkowe

Organizator

nie zwraca

Uczestnikom żadnych kosztów związanych

z ich

uczestnictwem

w konkursie.
Zwycięskie prace laureatów konkursu przechodzą na własnośćOrganizatora. Z chwilą powiadomienia
laureata konkursu o wygranej na Organizatora przechodzą nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie

do zwycięskich prac obejmujących prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z nich oraz do
rozporządzania nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie
wyłącznoŚci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1_-3 ustawy z dnia 4 lutego ].994 roku
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w lnternecie - z naniesionym logo Organizatora ijego danymi
adresowymi, a także z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw
zależnych.

Prace, które nie zostały nagrodzone, należy odebrać

z

Urzędu

w

dniach od 7 października

do 1,'J, października 2019 roku.
8. postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania jakichkolwiek
prac konkursowych bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu, Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane
osobowe oraz do ich poprawiania.

W

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy zdnia4lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

konkursu ,,Kompostownik - dobra rzecz, musisz tylko chcieć !''

1. Organizator

Organizatorem

lnkursu na wykonanie plakatu promującego przydomowe kompostowniki jest
środowiska i Rolnictwa urzędu Miasta i Gminy kórnik, z siedzibą przy ul. plac
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KLAUZULA INFORMACYJNA InTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z
dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób tizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w spra ruie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46,WE
(ogóle rozporządzer lie o ochronie danych) (Dz. |Jrz,|JE L 119 zO4,05,2O16 roku,
sir, i) zwanego
dalej ,,ogólnym rozp orządzeniem o ochronie danych osobowych'', informu ję, że:
a) Administrator
danych jest Miasto i Gmina Kornik reprezentowane przez Burmistrza
Miasta i Gm ny Kornik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kornik, 62-035 Kórnik, Plac
l

Niepodległośr)i

1

.

b) Kontakt z

lns pektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez nr telefonu
- 61 8170-411
wew, 672, ad 'es PocztY elektronicznej: abi@umig.kornik.pl lub pisemnie na adres siedziby
Urzędu wska; :any pod lit, a.

c)

Dane osobow e będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizaĄi zi tdań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
Kodeks pos ępowania admin istracyj nego, ustawy
Ordynacja podatkowa innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadan
ustawowych
- wypełnienia obowiązku Prawnego ciązącego na administratorze lub wykonania zadania
realizowane Jo w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.

i

;

d) Pani/Pana di tne osobowe przechowywane będą pżez okres nie dłuższyniz jest to
niezbędne d o realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach
archiwalnych la zasadach określonych wedłu g obowią zującej nstru kcj i kance laryj nej.
e) Posiada Pani /pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
i

f)

prawo do ich sProstowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia
sprzeciwu wo :ec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.

Podanie dany ch osobowych moze być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie
danych w zallresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia
wspołpracy pr zez Administratora.

g) Ma Pani/Pan ]rawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu ochrony
Danych Osob rwych).

h) Państwa

danr ; osobowe Przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów
przeIwarzanie określonychpowyzej lub zgodnie
wymogami wyni-kającymi z prźepisów
prawa. Pańs ;wa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podŃotom,'z kórymi
zostały zawa rte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak równiez

z

podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione ządanie zgodnie
przepisami o, >chronie danych osobowych.

z

obowiązującymi

