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                                                                                                               Załącznik do Uchwały Nr 569/2022               
Zarządu Powiatu Obornickiego                                                                                                 
z dnia 24 listopada 2022 r. 

                                                     

REGULAMIN KONKURSU 

„Eko bombka 2022” 

I. Postanowienia ogólne 

Starosta Obornicki z siedzibą Starostwo Powiatowe, ul. 11 listopada 2a, 64- 600 Oborniki 
organizuje Konkurs pn. „Eko bombka 2022” dla mieszkańców powiatu obornickiego.  

II. Cel Konkursu  
 
Celem Konkursu jest edukacja, zwiększenie świadomości ekologicznej, kształtowanie 
postaw ekologicznych, poznanie zasad segregacji odpadów i możliwości ich wtórnego 
wykorzystania, propagowanie działań zmierzających do ochrony środowiska wśród 
mieszkańców powiatu obornickiego. 
  

III.  Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Konkurs zorganizowany jest dla mieszkańców powiatu obornickiego, których zadaniem 
jest wykonanie plastycznej pracy przestrzennej pn. „Eko bombka 2022”.  

2. Uczestnicy Konkursu będą podzieleni na poszczególne grupy wiekowe: 
a) grupa wiekowa do lat 7; 
b) grupa wiekowa 7-12 lat; 
c) grupa wiekowa 13-18 lat; 
d) grupa wiekowa od 19 lat; 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, przy 
ul. 11 listopada 2a, pok. 207, w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 grudnia 
2022 r.,  w poniedziałki  w godzinach 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 
do 15:00.  

4. Każdy konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  
5. Przekazanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojej pracy do konkursu  

i akceptacją regulaminu konkursu 
6. Warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie metryczki zawierającej następujące dane: 

a) imię i nazwisko; 
b) adres; 
c) numer telefonu kontaktowego; 

7. Warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie:   
a) podpisanego oświadczanie przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna osoby 

niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu); 

b) zgody rodzica/prawnego opiekuna na rozpowszechnianie pracy plastycznej oraz 
wizerunku dziecka (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 
 

IV.   Organizatorzy 

Organizatorem  Konkursu pn. „Eko bombka 2022” jest Naczelnik Wydziału Budownictwa  
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz Inspektor ds. Promocji  
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach. 
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V. Forma pracy plastycznej 

Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przygotowania przestrzennej pracy 
plastyczne pn. „Eko bombka 2022”. Praca może być wykonana dowolną techniką 
plastyczną wykorzystując odpady i surowce wtórne (butelki, nakrętki, puszki 
aluminiowe, makulaturę, reklamówki, folie, wytłaczanki po jajkach itp.) lub inne  materiały 
ekologiczne (szyszki, gałązki, makaron, ryż, masę solną).   

VI. Kryteria oceny pracy 
 

Komisja konkursowa będzie oceniać pracę opierając się głównie na następujących 
kryteriach: 

a) zgodność pracy z tematyką konkursu; 
b) efektywności wtórnego wykorzystania odpadów; 
c) pomysłowość przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych; 
e) zawartość merytoryczną i edukacyjną pracy; 
f) oryginalność i atrakcyjność; 
g) estetykę wykonania; 

 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu i  ogłoszenie wyników 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. na Sali Sesyjnej  

w Starostwie Powiatowym w Obornikach, o godzinie 15:00. Wszystkie prace będą 
wystawione na Sali Sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Obornikach w dniu 
rozstrzygnięcia konkursu. Każdego niepełnoletniego uczestnika serdecznie zapraszamy 
z rodzicem lub opiekunem. 

2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny i wyłoni jednego 
zwycięzcę z każdej grupy wiekowej. Zwycięzcy konkursy otrzymają nagrody,  
a pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy w ramach podziękowania za udział  
w konkursie.  

3. Każdy uczestnik po rozstrzygnięciu  konkursu będzie mógł odebrać swoją pracę. 
 

VIII. Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem wizerunku osoby stanowiącej 
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

1. Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Obornicki z siedzibą  
w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2A, (64-600 Oborniki) tel: (61) 29 73 100  
email: powiat@powiatobornicki.pl skrytka EPUAP: /j07f3ntq1d/SkrytkaESP. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@powiatobornicki.pl pod numerem 
telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
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3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e  RODO oraz art. 6 ust. 
1 lit a RODO, jakim w tym przypadku jest celem jest edukacja, zwiększanie świadomości 
ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych i propagowanie działań zmierzających 
do ochrony środowiska w związku z art. 4 ust.1 pkt 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym). 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby odwiedzające; stronę internetową Powiatu 
Obornickiego, fanpage Facebook https://www.facebook.com/StarostwoOborniki/ portal 
Youtube.com  a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora 
na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych 
osobowych.  

5. Okres przechowywania danych  

Pai/Pana dane będą przechowywane będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia 
sprzeciwu, wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;  
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 ust. 1 c)  RODO; 
4) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 

18 RODO; 
5) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; 
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na 
charakter konkursu podanie wszystkich danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania; 

IX.  Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej : 
https://powiatobornicki.pl/ 


