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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

REGULAMIN
KONKURSU GRA PLANSZOWA WIELKOFORMATOWA
z dnia 1 września 2021
organizowanego w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych
wśród uczniów III” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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I.

Zał. nr BZP-2.5/PP-III-01/ 01.03.2013

Organizator Konkursu
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

II.

Adresaci Konkursu
•
•
•
•
•
•
•
•

wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniaki;
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach;
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku;
uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu;
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach;
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie;
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie;
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie.

III. Cele Konkursu:
•
•
•
•
•

Poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności szkolnej na temat wpływu odpadów na
degradację środowiska oraz korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich recyklingu.
Podniesienie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, circular economy oraz
kształtowanie postaw mających wpływ na zapobieganie powstawaniu odpadów.
Podniesienie wiedzy na temat ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowego
prowadzenia gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym na obszarach Natura 2000.
Pogłębienie przez uczniów wiedzy z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz zwiększenie retencji
wody.
Podniesienie wiedzy z zakresu poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu.

IV. Zasady Konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Konkurs organizowany jest oddzielnie w każdej z uczestniczących w projekcie szkół, oznacza to że uczeń
danej szkoły może wziąć udział w konkursie jedynie w szkole do której uczęszcza.
Przystąpienie do GRY wymaga wcześniejszego wpisania się na listę uczestników.
Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej
swojego wizerunku, w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach.
Każdy Uczestnik ma prawo przystąpić do GRY tylko jeden raz. Każde rozpoczęcie GRY uważane jest za
wykorzystanie jednej szansy, niezależnie od tego, czy Uczestnik ukończył rozgrywkę.
W jednej edycji weźmie udział 5 uczestników.
Zostanie przeprowadzone kilka edycji GRY, w zależności od liczby chętnych.
Wszystkie edycje konkursu zostaną przeprowadzone w okresie od 2 września 2021 do 4 października 2021.
O terminie poszczególnych edycji uczniowie zostaną poinformowania przez nauczyciela oraz za
pośrednictwem tablicy ogłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gry, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych
przyczyn.
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie z wszystkich edycji GRY przeprowadzonych w szkole 5 uczestników,
którzy w najkrótszym czasie ukończą grę planszową.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie, oceniani będą według tych samych kryteriów.
Oceny dokonają członkowie jury powołane przez dyrektora szkoły, w składzie którego znajdzie się 3 osoby,
w tym nauczyciel prowadzący zajęcia ekologiczne/ warsztaty ekologiczne.
Pięciu najlepszych uczestników z wszystkich edycji, którzy w najkrótszym czasie ukończą planszę zostaną
nagrodzeni oraz otrzymają dyplomy.
Informacja o Uczestnikach, którzy uzyskali najlepsze wyniki dostępna będzie w jury.
Jury sporządzi protokół konkursu.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne.
Za treść i formę Gry odpowiada każda szkoła.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi do 8 października 2021 r.
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V. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji konkursu „Gra planszowa
wielkoformatowa” jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
Z administratorem można skontaktować się:
•
poprzez pocztę elektroniczną pod adresem starostwo@powiat.tarnow.pl,
•
telefonicznie +48 14 688 33 00,
•
listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
•
poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@powiat.tarnow.pl,
•
listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu pn. „Gra planszowa
wielkoformatowa”.
4.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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), w skrócie RODO. W przypadku
danych, które zostały lub zostaną podane dobrowolnie (np. wizerunek) podstawę prawną ich przetwarzania
stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5.
Podanie danych - za wyjątkiem danych podawanych dobrowolnie - jest warunkiem niezbędnym udziału w
konkursie.
6.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania
ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO. Ponadto w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do żądania usunięcia tych danych.
7.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po
rozliczeniu projektu.
9.
Odbiorcą danych osobowych będą:
a. odpowiednio: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dwudniakach,
b. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
c. podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują na rzecz Administratora zadania związane
z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu.
10. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12,
31-002 Kraków kontrole projektu.
VI. Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w sekretariacie szkół oraz SOSW oraz na
stronach internetowych.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
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