
 REGULAMIN   KONKURSU  EKOLOGICZNEGO „Recykling= drugie życie odpadów” 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest  Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-800 Zabrze ,       

ul. Ślęczka 1A  i   Klub Kwadrat ZSM ul. Ślęczka 8. 

2. Temat konkursu; „Recykling= drugie życie odpadów” 

3. Niniejszy Regulamin, zwany/dalej ‘’Regulaminem’’, określa zasady organizacji i      

przeprowadzenia Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz na 

stronie Organizatora ; Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (zakładka- klub „Kwadrat’) 

Przedmiot i cel konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest pokazanie możliwości wykorzystania powtórnego odpadów.                                                       

-             2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

3. Cele konkursu; 

-  uświadomienie ludziom niekorzystnego wpływu odpadów na nasze środowisko, 

-   pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych, 

-   propagowanie i pogłębianie RELACJI RODZINNYCH, 

-   możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców, 

-   popularyzacja wiedzy o recyklingu i możliwościach jego stosowania w życiu codziennym. 

4.Sposób przeprowadzenia konkursu: 

-  uczestnik dostarcza do Klubu „Kwadrat” ZSM wykonaną przez siebie pracę tematyczną 

-  pracę należy opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w terminie 10-24.05.2021r. 

-  uczestnik lub jego Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia Formularza   

   Zgłoszeniowego. 

5.Kryteria oceny prac konkursowych; 

-  Jury konkursu będzie oceniała prace; prezentujące temat w sposób interesujący i 

przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu wykorzystania 

odpadów. 

-  oceniana będzie również; estetyka i efekt wizualny, różnorodność wykorzystanych 

materiałów pochodzących z recyklingu. 

 



Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs odbywa się w kategoriach; 

I.   dzieci do lat 7 ( możliwość niewielkiej pomocy Rodziców) 

II.   uczniowie  klas  I-IV  

III.  uczniowie  klas  V-VIII 

IV.  uczniowie szkół ponadpodstawowych 

V.  osoby dorosłe 

2 . Poprzez   przystąpienie  do  Konkursu , Rodzice  albo opiekunowie  prawni   Uczestników,        

z   chwilą wyrażenia zgody  na przystąpienie do Konkursu  przez  niepełnoletniego   uczestnika, 

akceptują    postanowienia Regulaminu. 

3 . Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych 

osobowych uczestników konkursu (imię ,nazwisko, wiek, nr telefonu, adres e-mail). Administratorem 

w zakresie udostępnianych danych jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. 

Ślęczka 1a, adres e-mail;   klub.kwadrat@zabrzezsm.pl 

2 . Dane przetwarzane są na podstawie; art. 6 ust. 1a) rozporządzenia RODO, czyli na 

podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, 

wskazanym poniżej. 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecka udziału w    

„Wielkanocnym konkursie plastycznym”, obsługi uczestników Konkursu oraz zapewnienia 

prawidłowej organizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu i będą przechowywane do momentu 

wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych 

w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych; 

dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego pod adresem-ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

profilowane. 

   

 


