
 

 

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSU  

„Szanuj energię, chroń klimat” - edycja 2020 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 
Partnerami bieżącej edycji są: Zakład Gospodarki Odpadami S.A., Kino Helios Bielsko-Biała, AQUA S.A., 
Leroy Merlin Bielsko-Biała, Flojamo oraz Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej, PK Therma 
Sp. z o.o., Nadleśnictwo Bielsko, Książnica Beskidzka, Galeria Sfera i Fundacja Ekologiczna ARKA. 

2. Konkurs realizowany jest w związku z wieloletnią kampanią edukacyjną „Bielsko-Biała chroni klimat”. 

3. Konkurs adresowany jest zasadniczo do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu 
Bielska-Białej oraz do mieszkańców miasta.  

4. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów i dzieci tematyką zrównoważonego rozwoju, 
oszczędzania energii, ochrony klimatu i gospodarki odpadami poprzez zachęcenie ich do wyrażenia swojej 
wizji w tej dziedzinie w różny sposób (określony w Załączniku nr 1). 

5. Konkurs będzie rozpowszechniony głównie poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej: 
www.miastodobrejenergii.pl oraz poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane do placówek drogą                 
e-mailową.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

§ 2. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu: 10 grudnia 2019 – 30 kwietnia 2020 r. 

2. Praca konkursowa będąca przedmiotem tego konkursu jest uzależniona od segmentu edukacyjnego, 
w którym funkcjonuje uczestnik (nauczyciel, uczeń, dziecko, szkoła czy przedszkole, mieszkaniec miasta). 
Szczegóły dotyczące prac konkursowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pn: „Warunki 
szczegółowe konkursu - edycja 2020”. 

3. Wykonanie pracy konkursowej powinno być poprzedzone zajęciami tematycznymi dotyczącymi w/w 
zagadnień dostosowanymi do poziomu edukacji, zaproponowanymi przez nauczyciela lub zainspirowane 
propozycjami edukacyjnymi partnerów konkursu albo strony internetowej www.miastodobrejenergii.pl. 

4. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub korespondencyjnie na adres: Wydział 
Ochrony Środowiska i Energii, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: Konkurs „Szanuj 
energię, chroń klimat” -  edycja 2020, do dnia 31.03.2020r w kategoriach dla szkół podstawowych klas 1-3 
oraz klas 7-8, a także dla szkół ponadpodstawowych, natomiast do dnia 30.04.2020r w kategoriach  dla 
przedszkoli i dla szkół podstawowych klas 4-6. Decyduje data stempla pocztowego.  

5. Do prac należy dołączyć karty zgłoszenia ich autorów oraz formularz zbiorczy prac zawierający wszystkie 
prace konkursowe zgłoszone przez daną placówkę do konkursu. Wzór karty zgłoszenia stanowi 
Załącznik nr 2, a wzór  formularza zbiorczego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

6. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, 
placówki oświatowej, klasy oraz nagrodzonego dzieła.  

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora konkursu autorskich 
praw majątkowych do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U 2018 r., poz. 1293),                    
a szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek 
techniką jej egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę 
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konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie 
do pamięci komputera, zamieszczanie w Internecie.  

8. Udział w konkursie związany jest z przetwarzaniem danych osobowych uczestników  
w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu na podstawie  
art. 13 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) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) RODO tzn. że: 
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej,  

pl. Ratuszowy 1, 
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej można się skontaktować 

telefonicznie pod nr 33/4971721 lub pisemnie na adres administratora  
tj. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała 

3) dane osobowe udostępniono dobrowolnie i będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Ochrony Środowiska i Energii celem realizacji konkursu w okresie jego trwania, 

4) w okresie, o którym mowa w pkt.1 uczestnicy konkursu, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz 
nauczyciele-koordynatorzy reprezentujący placówkę oświatową w konkursie, posiadają prawo do: 

a. dostępu do udostępnionych danych osobowych, 
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,           

ul. Stawki 2, 
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
jednak wycofanie zgody oznacza wycofanie pracy konkursowej danego uczestnika z konkursu, 

6) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym 
profilowania.  

9. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone  
do innych konkursów. Przesłane prace nie będą zwracane, chyba że wynika to z odrębnych zasad 
ustalonych dla danej kategorii konkursowej. 

10. Praca konkursowa nie może zawierać treści lub mieć przekazu zakazanego prawem oraz naruszać dóbr lub 
praw osób trzecich. 

11. Prace konkursowe nie spełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie 
albo warunków szczegółowych określonych w Załączniku nr 1 do regulaminu lub też złożone po terminie 
mogą ulec wykluczeniu z udziału w konkursie, ale ostateczna  interpretacja należy do komisji konkursu. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas 
transportu. 

§ 3. Ocena konkursu 

1. Dyplomy oraz nagrody przyznaje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora i partnerów. 

2. Werdykt komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

3. Ocenie komisji podlegać będą następujące aspekty pracy: 
 zawartość merytoryczna i zgodność z tematem 
 oddziaływanie promocyjno-edukacyjne 
 innowacyjne, kreatywne podejście do tematu 
 jakość, estetyka i samodzielność wykonania 

4. Przewiduje się ufundowanie nagród rzeczowych lub bonów zakupowych dla laureatów oraz dla placówki, 
do której laureaci konkursu uczęszczają. 

5. O nagrodzonych i wyróżnionych placówkach zostaną poinformowani  ich dyrektorzy. 

6. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 



 

7. Ogłoszenie wyników konkursu w poszczególnych kategoriach nastąpi podczas uroczystej gali w Dniu Ziemi 
22.04.2020 r. oraz podczas X Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii 18.06.2020 roku. 

8. Lista osób oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostanie udostępniona na stronie: 
www.miastodobrejenergii.pl  niezwłocznie po zakończeniu X Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. 

9. Odbiór nagród oraz dyplomów będzie możliwy od 5-go dnia po ww. wydarzeniu w siedzibie Organizatora, 
tj. od 23.06.2020 r. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący komisji 
konkursowej. 

3. Sekretariat konkursu prowadzi: 
Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
pl. Ratuszowy 6, pokój 510, V piętro 
43-300 Bielsko-Biała 
Telefon: 33/4971 708 lub 4971 518 
E-mail: k.kordas@um.bielsko.pl  lub pze@um.bielsko.pl  
 

 
Załączniki: 

- Załącznik nr 1: WARUNKI SZCZEGÓŁOWE konkurs 2020 
- Załącznik nr 2: KARTA ZGŁOSZENIA konkurs 2020 
- Załącznik nr 3: FORMULARZ ZBIORCZY PRAC konkurs 2020 
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