
 

 

 

 

 

Regulamin 

Rodzinnego konkursu ekologicznego 

 

 

Postanowienia ogólne. 

1. Rodzinny konkurs ekologiczny realizowany jest w ramach projektu „ Myśl globalnie, 

działaj lokalnie!- działania proekologiczne w gminie Sochocin”, który jest częścią 

projektu realizowanego przez LGD - Przyjazne Mazowsze pt. „Laboratorium Edukacji 

Lokalnej” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014 – 2020. 

2. Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna „ Eko- Edu”. 

 

Cel konkursu: 

1. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Sochocin, 

2. Promocja kreatywnego podejścia do przyrody i ekologii, 

3. Zrozumienie konieczności podejmowania działań ekologicznych na terenie Gminy 

Sochocin. 

4. Promowanie postaw ekologicznych. 

 

Warunki udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Sochocin. Uczestnik konkursu                     

(dzieci/rodzice/opiekunowie prawni) przedstawia w formie filmu- (może być 

przygotowany z udziałem dostępnych aplikacji) do max. 5 min. lub prezentacji 

multimedialnej, podejmowane przez członków rodziny, w gospodarstwie domowym 

działania na rzecz ekologii (np.: wykorzystywanie wody deszczowej w ogrodzie, 

oszczędzanie energii elektrycznej, przykładna segregacja śmieci, wykorzystanie 

surowców wtórnych, zadbanie o izolację domu, dbałość o zieleń w ogrodzie, rodzaj 

zastosowanego ogrzewania- ogrzewanie niskoemisyjne, odnawialne źródła energii, 



własny kompostownik , na zakupach nie korzystacie z toreb jednorazowych, a może 

częściej wybieracie rower czy spacer zamiast samochodu itp.) 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie grupy nieformalnej „ EKO- EDU” 

oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Każda praca będzie oceniana indywidualnie. 

4. Konkurs ma charakter rodzinny . 

5. Na konkurs jedna rodzina może zgłosić jedną pracę (film lub prezentację 

multimedialną). 

6. Pracę konkursową (film lub prezentację) należy przesłać  na adres mailowy : 

biblioteka@sochocin.pl w terminie od 1 września 2020 r. do 10 października               

2020 r. Mail powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej (osoba pełnoletnia), adres gospodarstwa domowego, w którym 

zastosowano przedstawione rozwiązania i numer kontaktowy. 

7. Prace  konkursowe przechodzą na własność organizatorów. 

8. Nadesłanie pracy konkursowej, na której widoczne będą jakiekolwiek osoby, 

równoznaczne będzie z oświadczeniem Uczestnika, iż wszystkie osoby tam 

widniejące wyraziły zgodę na jej opublikowanie i publiczną ekspozycję. 

9. Werdykt JURY (w składzie trzyosobowym) jest ostateczny. Jurorzy  oceniając 

nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę m.in. : jakość wykonanych prac, 

kreatywność formy przedstawienia oraz ilość i jakość udokumentowanych 

zastosowanych rozwiązań. Organizator zastrzega sobie również prawo do sprawdzenia 

czy dane rozwiązania faktycznie znajdują się pod wskazanym adresem. 

Nagrody  

1. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe : 

I miejsce – rower 

II miejsce- oczyszczacz powietrza 

III miejsce- prasa do butelek PET i puszek. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie późnej niż do 31 października 2020 r. 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną. 

Organizator zastrzega sobie również możliwość skorzystania z innych form 

powiadomienia zwycięzców. 
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3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani prawo do nich nie 

może być przeniesione na żadną osobę trzecią.  

4. W przypadku braku możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn, za które odpowiada 

laureat Konkursu (np. w przypadku nieaktualnego adresu zamieszkania lub braku 

kontaktu z uczestnikiem), nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że: przysługują mu wyłączne                        

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej (w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), i nadesłana 

Praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej twórczości. 

2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane dla potrzeb realizacji 

Konkursu. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) wyrażona poprzez działanie – zgłoszenie do konkursu. Przystępując do 

Konkursu. Uczestnik w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na publikację 

swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska , miejscowości zamieszkania 

oraz ewentualnie wizerunku podczas wręczania nagród na wszelkich stronach 

internetowych według wyboru Organizatora w szczególności na stronach: 

www.gbpsochocin.pl a także www.sochocin.pl i na profilach społecznościowych tych 

jednostek.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału            

w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

http://www.gbpsochocin.pl/
http://www.sochocin.pl/


*Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, RODO). 

Informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania - 

Przyjazne Mazowsze, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661 31 61, 

e-mail: biuro@lgdpm.pl. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: 

inspektor@lgdpm.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji operacji wynikających                

z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki                     

i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie 

Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących 

danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących 

Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane                            

są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle 

określonego celu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez 

Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 

prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa 

informatyczna. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji,                           

a pozostałym zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została 

wyrażona. 

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych,                     

a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
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Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa 

danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do NIW-CRSO, w celu ewaluacji, 

monitoringu i rozliczenia projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej. 

 

 

 


