
22 kwietnia 2021 r. 

Światowy Dzień Ziemi  

„Przywróć naszą Ziemię” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 Celem konkursu jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu oraz 

mobilizacja i zachęcenie mieszkańców powiatu koneckiego do podejmowania działań, 

przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu i prowadzenia trybu życia, który 

jest bardziej przyjazny dla naszej planety. 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Końskich, 

Partner: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Barycz. 

1. Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec powiatu koneckiego. W przypadku 

osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.  

 

2. Konkurs będzie obejmował 5 obszarów: 

 Dom Zero waste (sposoby na zmniejszanie ilości śmieci lub ich ponownego 

użycia), 

 Zdrowa moda (drugie życie ubrań, tworzenie nowych rzeczy ze starych itp.) 

 Zieleń (dbanie o zieleń, lasy itp.) 

 Gotuję – nie marnuję (czyli kuchnia zero waste) 

 Czysta i zrównoważona mobilność (wybór środków transportu sprzyjający 

środowisku). 

 

3.  Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie krótkiego filmiku lub zdjęć 

(max. 5) podejmowanych przez Was działań proekologicznych. Czynności te muszą 

dotyczyć jednego z pięciu obszarów wymienionych powyżej.  

 



4. Ogłoszenie konkursu - 22 kwietnia 2021 r. Termin nadsyłania prac mija 4 maja 2021 r. 

o godzinie 15:30.  

5. Prace oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury konkursu powołane przez 

Starostę Koneckiego – Grzegorza Pieca. Ocena prac będzie oparta według dwóch 

kryteriów: 

 

- Wiek uczestnika konkursu  

a) dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) uczniowie klas I-III, 

c) uczniowie klas IV-VIII, 

d) uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

e) dorośli. 

 

- realizacja tematu konkursu, oryginalność, kreatywność i atrakcyjność pracy.  

 

6. Jury dokona oceny prac do 7 maja 2021 r.  

 

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a najciekawsze prace 

zostaną przedstawione na stronie internetowej Powiatu Koneckiego. 

 

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do wysyłanych zdjęć / filmów. 

 

9. Zdjęcia oraz filmy należy wysyłać: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Beata.Kij@konecki.powiat.pl,  

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydział Promocji i Kultury, Starostwo 

Powiatowe, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem „Przywróć naszą Ziemię”. 

UWAGA: Zrealizowany materiał audiowizualny (film) należy przesłać z wykorzystaniem 

jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash), a wygenerowany link 

przesłać w treści e-maila. Film nie może trwać dłużej niż 60 sekund.  

 

10.  Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 10 maja 2021 r., a wyniki 

opublikowane zostaną na stronie internetowej Powiatu Koneckiego. 

 

11.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

12. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:  

a) Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Końskich,  

ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, e-mail: sekretariat@konecki.powiat.pl, 

tel. 41 260 47 73, 

mailto:Beata.Kij@konecki.powiat.pl


b) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Ziemi 2021.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania przez Starostwo Powiatowe 

w Końskich działań proekologicznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane 

zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach.  

c) Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

d) Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje 

realizację celów – uczestnictwo w konkursie. Brak podania danych skutkuje 

brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie, 

e) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku do promocji działań 

proekologicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich. 

 

13.  Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie na różnych polach eksploatacji materiałów przedłożonych 

Organizatorowi w ramach Konkursu oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku. 

 

                                                          


