
 

REGULAMIN KONKURSU 
„DZIECI I MŁODZIE Ż DLA ŚRODOWISKA” 

W RAMACH MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII  
 
 

1. Organizatorem konkursu „DZIECI I MŁODZIEŻ DLA ŚRODOWISKA” jest w imieniu 
Prezydenta Miasta Częstochowy Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel. 34 3707687, 34 3707616, we współpracy 
z Fundacją Instytut Rozwoju Osobistego Invest. 

2. Uczestnicy konkursu: 
 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych: 

− przedszkola, 
− szkoły podstawowe klasy 1-3, 
− szkoły podstawowe klasy 4-6, 
− szkoły podstawowe klasy 7-8 oraz gimnazja, 
− szkoły ponadpodstawowe. 

3. Cele konkursu: 
‒ propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, 
‒ kształtowanie od najmłodszych lat właściwych postaw i zachowań w zakresie 

ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystywania zasobów, 
‒ wskazanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych 

technologii, a także rozwiązań w zakresie ograniczenia niskiej emisji, 
‒ racjonalne wykorzystanie paliw i energii, 
‒ wskazanie możliwości adaptacji do zmiany klimatu. 

4. Obszary tematyczne konkursu: 
‒ odnawialne źródła energii: energia słońca (kolektory słoneczne, systemy 

fotowoltaiczne), energia wiatru, energia wody, energia geotermalna, biopaliwa, 
energia z odpadów, 
‒ przeciwdziałanie szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko: ograniczenie 

wykorzystania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), walka ze 
smogiem, hałasem, zmianami klimatu; 

‒ dobre praktyki środowiskowe: transport ekologiczny (rowery, samochody 
elektryczne), segregacja odpadów, recykling, oszczędzanie wody i energii, 
dbałość o otoczenie w tym tereny zielone. 

5. Temat prac: 
− W kategorii wiekowej przedszkole konkurs przewiduje wykonanie Eko-Pocztówki 

zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. Format pracy: 
brystol A4. Technika i materiały dowolne. 

− Dla uczestników w kategorii szkół podstawowych klas 1-3 konkurs przewiduje 
wykonanie komiksu zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi 
konkursu. Format pracy: brystol A3. 

− Dla uczestników w kategorii szkół podstawowych klas 4-6 konkurs przewiduje 
wykonanie logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii zgodnie z tematyką określoną 
obszarami tematycznymi konkursu. Format pracy: brystol A4. 

− Dla uczestników w kategorii szkoły podstawowe klasy 7-8 oraz gimnazja konkurs 
przewiduje wykonanie prezentacji multimedialnej zgodnie z tematyką określoną 
obszarami tematycznymi konkursu. W ramach wykonania prezentacji 
multimedialnej należy dostarczyć opisaną płytę CD lub DVD (imię i nazwisko, 
szkoła). Prezentacja powinna składać się z 10 slajdów, w tym slajd tytułowy oraz 
ostatni slajd z bibliografią. 

− Dla uczestników w kategorii szkoły ponadpodstawowe konkurs przewiduje 
przygotowanie hasła Miejskich Dni Inteligentnej Energii, zawierające nazwę 
„Miejskie Dni Inteligentnej Energii” i liczące łącznie maksymalnie 11 słów, zgodnie 
z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. Zwycięskie hasło 
towarzyszyć będzie wydarzeniu w 2019 roku. 



 
6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia „Karty zgłoszenia”, 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, wypełnionej i podpisanej przez 
pełnoletniego uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego niepełnoletniego 
uczestnika konkursu wraz z pieczątką przedszkola/ szkoły. 
„Kartę zgłoszenia” można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy Wydział 
Inwestycji i Zamówień Publicznych - pokój 416 (godz. pracy: poniedziałek - piątek 
7:30-15:30) oraz ze strony internetowej http://czestochowa2.energiaisrodowisko.pl. 
„Karty zgłoszenia” przesłane zostaną również drogą mailową do wszystkich miejskich 
placówek edukacyjnych, których konkurs dotyczy. 
Wypełnioną „Kartę zgłoszenia” wraz z pracą konkursową należy złożyć osobi ście 
w siedzibie Urz ędu Miasta Cz ęstochowy Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych - pokój 416 (godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30). 

7. Terminarz Konkursu: 
‒ przyjmowanie zgłoszeń: 10.09.2018 r. – 17.09.2018 r.,  
‒ ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: podczas festynu Miejskich Dni 

Inteligentnej Energii w dniu 28.09.2018 r. o godz. 11.00 , miejsce: Plac 
Biegańskiego. 

8. Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez Zastępcę Prezydenta Miasta. 

9. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z prac Komisji Konkursowej. 
10. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu przyznawane będą w każdej kategorii 

wiekowej. 
11. W konkursie przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu w części 

lub całości, jeżeli wpłynie mniej niż 5 zgłoszeń do konkursu w danej kategorii 
wiekowej lub przesłane zgłoszenia nie spełnią celu konkursu. 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów 
poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie. 

14. Organizator nie odpowiada za nieterminowe doręczenie prac konkursowych. 
15. W przypadku nagrodzonych prac Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji ich 

fotografii w materiałach związanych z promocją miasta, w tym na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Częstochowy i na stronie http://czestochowa2.energiaisrodowisko.pl. 

16. Organizator poda do publicznej wiadomości nazwiska i imiona laureatów oraz nazwy 
przedszkoli/ szkół, do których uczęszczają. 

17. Nie jest przewidziany tryb odwoływania się od decyzji Komisji Konkursowej. 
18. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję 

podejmie Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową. 
19. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich 

oraz dóbr osobistych poprzez nadesłanie pracy konkursowej. W przypadku, gdy 
jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora konkursu z roszczeniami za 
dokonanie takiego naruszenia, uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod 
adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym 
zakresie. 

20. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane 
przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu 
„DZIECI I MŁODZIEŻ DLA ŚRODOWISKA” na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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), zwane dalej RODO 
oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000). 

21. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej 
pozyskanych w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji 



i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą 
osoby, której dane dotyczą. 

22. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych oso bowych  

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator konkursu informuje, że: 

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Częstochowy udostępnionych przez uczestników konkursu w „Karcie zgłoszenia” 
jest Prezydent Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa. 

• Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: 
info@czestochowa.um.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: 
/97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

• Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy poprzez adres email 
iod@czestochowa.um.gov.pl. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
• Dane osobowe uczestników konkursu zawarte we wnioskach będą przetwarzane 

do czasu zakończenia procedury konkursowej. Wnioski w postaci papierowej 
zostaną protokolarnie zniszczone do końca roku kalendarzowego. 

• Przekazanie przez uczestników konkursu danych osobowych organizatorowi ma 
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie. 

• Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych 
okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 

• Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

23. Dodatkowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod numerami tel. 34 3707687, 
34 3707616. 

24. Złożenie „Karty zgłoszenia” oznacza akceptację warunków Regulaminu. 
 
 


