Ostrowiec Św., 18 luty 2019r.

Regulamin konkursu
pn. „Zacznij myśleć selektywnie!”
1. ORGANIZATORZY
Remondis Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. A. Hedy ps. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, tel. 41 262 41 00, e-mail: ostrowiec@remondis.pl.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 267 21
00, 41 267 21 58, e-mail: um@um.ostrowiec.pl
2. ADRESACI
Konkurs adresowany jest do podopiecznych i uczniów ostrowieckich placówek oświatowych – na trzech
szczeblach tj.
 przedszkola (I grupa wiekowa),
 szkoły podstawowe (II grupa wiekowa),
 gimnazja (III grupa wiekowa),
zainteresowanych zagadnieniami z zakresu recyklingu i gospodarki odpadami. Uczestnicy będą mogli wykazać
się pomysłami z dziedziny selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych.
3. CELE KONKURSÓW
Celem konkursu jest:
a) podnoszenie świadomości ekologicznej, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami,
b) zwiększanie świadomości na temat odpadów w postaci surowca wtórnego,
c) wyrabianie przekonań o potrzebie segregowania odpadów,
d) wzbogacenie wiedzy o recyklingu.
4. OCZEKIWANE REZULTATY
a) Zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
b) Ograniczenie ilości odpadów zalegających na składowiskach, dzięki promocji selektywnej zbiórki,
c) Uzyskanie nowych narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej,
d) Zainteresowanie miejscowej społeczności ideą segregacji odpadów i recyklingu.
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5. PRZEDMIOT KONKURSÓW
 I grupa wiekowa (przedszkola) – pomysł na maskotkę / gadżet promującą/y segregację odpadów
w moim gospodarstwie domowym i na moim osiedlu - praca przestrzenna (wykonanie zabawki /
gadżetu własnego pomysłu z użyciem surowców wtórnych/odpadów), wraz z podaniem ciekawej
i chwytliwej nazwy zabawki/gadżetu.
 II i III grupa wiekowa (szkoły podstawowe i gimnazja)– hasło promujące segregację odpadów
w moim gospodarstwie domowym i na moim osiedlu, przedstawione w niekonwencjonalnej formie
(np. nagrania, fotografii, plakatu, wiersza, piosenki, pracy plastycznej itp.).
6. TERMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczęszczających do publicznego przedszkola, szkoły
podstawowej lub gimnazjum w Ostrowcu Św.
2. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 25 lutego 2019r. poprzez rozesłanie zaproszeń (drogą
elektroniczną) do wszystkich placówek oświatowych.
3. Zakończenie konkursu przewidziane jest do dnia 25 marca 2019r. w siedzibie organizatora.
4. Za rozstrzygnięcie konkursu odpowiedzialna będzie komisja konkursowa, powołana spośród dyrektorów
placówek oświatowych, przedstawicieli organizatora oraz Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
5. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria (łącznie do zdobycia 15
punktów):
 oryginalność, inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu – maksymalnie 5 punktów.
 wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych maksymalnie 5 punktów (dotyczy I grupy wiekowej).
 forma przekazu - maksymalnie 5 punktów (dotyczy II i III grupy wiekowej).
 odzwierciedlenie tematyki konkursu - maksymalnie 5 punktów.
6. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.
7. Prace konkursowe przekazywane są do koordynatorów konkursu w poszczególnych placówkach do dnia
18 marca 2019 r.
8. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA, zawierająca następujące informacje:
 imię i nazwisko autora,
 wiek uczestnika,
 grupa przedszkolna (w przypadku I grupy wiekowej),
 klasa (w przypadku II i III grupy wiekowej),
 kontakt (telefon, e-mail),
 oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
9. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
10. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie
Organizator Konkursu.
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7. NAGRODY:
1. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursach zostaną wręczone dyplomy i drobne upominki.
2. Nagrody rzeczowe będą uzależnione od wyników konkursów. W każdej kategorii wiekowej gwarantowane
nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. Pula środków przeznaczona na zakup nagród w każdej
kategorii wiekowej wyniesie co najmniej 1000,00 zł (łącznie co najmniej 3000,00 zł), tj:
 Nagrody za I miejsce – o wartości co najmniej 360zł,
 Nagrody za II miejsce – o wartości co najmniej 250zł,
 Nagrody za III miejsce – o wartości co najmniej 150zł,
 Wyróżnienia (po 3 w każdej kategorii) – każde o wartości co najmniej 80zł.
2. Każdy z laureatów potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem.

3. Informacje na temat zwycięzców zostaną zamieszczone – za ich zgodą - na stronie internetowej Urzędu
Miasta Ostrowca Św.
4. Informacji na temat konkursów udziela:
 Dawid Dwojak, tel. 661612214, dawid.dwojak@remondis.pl.
Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych uczestnika.
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Zał. nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu
„ZACZNIJ MYŚLEĆ SELEKTYWNIE!”
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Imię i nazwisko: ..............................................................................
2. Grupa wiekowa (I, I lub III) ……………………….
3. Tel. ...............................................................................................
4. E -mail: ........................................................................................
5. Nazwa / tytuł pracy ……………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
administratorem uzyskanych w czasie trwania konkursu danych osobowych jest:
REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa,
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 13A, 27-400 Ostrowiec Św.
kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@remondis.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z konkursem pn. „Zacznij myśleć selektywnie”, prowadzonym przez Remondis Sp. z o.o. i Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski;
dane osobowe przetwarzane będą w zakresie przedmiotowego konkursu, m. in. poprzez upublicznienie listy
laureatów na stronie internetowej Remondis oraz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.
Data …………………
Podpis osoby wypełniającej/opiekuna ……………….….........……….

Kartę głoszenia oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych
należy złożyć u organizatora WRAZ Z PRACĄ KONKURSOWĄ !!!
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