
~"z.oWsz.e. 
serce Polski 

(.W)e.uwsze »d'. czystego 
powietrzo ) 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,0 czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy" 

W ramaeh programu "Mazowsze dla ezystego powietrza 2022" 

I. Organizator konkursu: Urzqd Gminy w Baboszewie. 

2. Tematyka i eel konkursu: 

Tematyka Konkursu nawiqzuje do problem6w zwiqzanych z jakosciq 

powietrza atmosferycznego i jego wplywu na zdrowie i zycie mieszkanc6w ca!ego 

Mazowsza, w tym obszaru Gminy Baboszewo. Prace konkursowe muszq 

nawiqzywac do tematu Konkursu, uwzgl~dniajqc problemy ekologiczne zwiqzane 

z zanieczyszczeniem powietrza, podejmowanie dzia!an na rzecz ochrony powietrza 

oraz podniesienie swiadomosci u dZiecijakie zagrozenie powoduje smog. 

Celem Konkursu jest: 

podniesienie swiadomosci ekologicznej z zakresu ochrony powietrza 

i problematyki zwiqzanej z zanieczyszczeniem powietrza, 

identyfikacja ir6de! zanieczyszczenia powietrza, 

poznanie sposob6w zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, 

- przyblizenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji, 

- uswiadomienie koniecznosci podejmowania dzia!an antysmogowych, 

- zwr6cenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakosci zycia na Ziemi, 

- dostrzezenia zagrozen wynikajqcych z dynamiki zmian klimatycznych, 

- rozwijanie zmys!u plastycznego i kreatywnosci w pO!qczeniu z aktywnq 

edukacja ekologicznq. 

3. Uezestnicy: 

- uczestnikami konkursu Sq dzieci ze Szk6! Podstawowych klas I-VIII 

z terenu Gminy Baboszewo, 

- do konkursu mozna zg!aszac tylko prace indywidualne; 

- jeden uczestnik konkursu moze zg!osic jednq prac~ konkursowq, 
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- w konkursie nie mogq brae udzialu prace, ktore byly nagradzane w innych 

konkursach 

- koszty przygotowania i przeslania pracy konkursowej ponOSZq uczestnicy 

Konkursu 

4. przedmiot konkursu: 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej 

w formacie A3, wykonanej dowolna technikq (np. rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzieranie, itp.). Prace konkursowe musza dotyczye tematyki 

zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobow dbania 

o czyste powietrze a tak~e zagrozen dla atmosfery wynikajqcych z dzialalnosci 

czlowieka. 

Prac~ nalezy podpisae na odwrocie drukowanymi literami wpisujqc: imi~ 

nazwisko autora pracy, wiek oraz nazw~ szkoly do ktorej ucz~szcza . 

Do kazdej pracy nale:iy dolilCzyC ankiet~ zgloszeniowil (Zalilcznik nr 1) 

5. Dcena: 

- zgodnose pracy z regulaminem oraz tematem konkursu, 

- uj~cie tematu ( pomyslowose, technika wykonania, poprawnose, estetyka 

pracy), 

- stopien trudnosci wykonania pracy, 

- samodzielnose wykonania, 

- inwencja i pomyslowose w podejsciu do tematu. 

6. Komisja Konkursowa i nagrody 

w celu przeprowadzenia Konkursu Wojt Gminy Baboszewo powola Komisj~ 

Konkursowq, 

- Komisja Konkursowa, dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu 

zamkni~tym a nast~pnie wylania jednego laureata za I miejsce, jednego laureata 

za II miejsce, jednego laureata za III miejsce, 

- decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, 
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- prace zostanq ocenione i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi; 

Organizator przewiduje nagrodzenie laureatow trzech pierwszych miejsc 

( I miejsce- rower, II miejsce - hulajnoga, III miejsce - rolki), 

Zakup nagrod zostanie dofinansowany z budzetu wOjewodztwa mazowieckiego 

w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" 

Wyniki Konkursu oraz wrE)czenie nagrod odbE)dzie siE) 04 wrzesnia 2022 r. 

podczas Festynu Gmina Baboszewo dla czystegopowietrza 2022. 

7. Terminy: 

- prace nalezy dostarczyc do UrzE)du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 

w terminie do 16 sierpnia 2022r. pokoj nr 27, 

- w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego - decyduje data 

wplyniE)cia do UrzE)du Gminy Baboszewo. 

Zadanie pn. "Organizacja festynu - Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 

2022" wspolfinansowano ze srodkow Samorzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego" 

UWAGA! 

Wi~cej informacji 0 konkursie mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy w 

Baboszewie pod numerem telefonu (23) 6611091 wew 37. 
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Zal~cznik Nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

,,0 czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy" 

.... ..... .. .. ....... ....... ........................... .... ... .... ................... .... .............................. ........ 

(imi~ i nazwisko dziecka) 

( imi~ i nazwisko rodzical opiekuna) 

(wiek dziecka) 

(nazwa szkoly, do ktorej dziecko ucz~szcza) 

( telefon do kontaktu, mail) 

Wyrazam zgod~ na udzial mojego dziecka 

w gminnym konkursie plastycznym ,,0 czyste powietrze dbamy - ze smogiem 

wygramy", przetwarzanie danych osobowych w celu zwiqzanym z wylonieniem 

zwyci~zcy oraz publikacj~ pracy mojego dziecka i jego wizerunku na portalach 

spolecznosciowych oraz stronie internetowej https:/Iwww.gminababoszewo.pl!. 

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Obowiilzek Informacyjny 
w zwiilZkU z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu oraz 

rodzica/opiekuna prawnego: 

1. Administratorem PaniIPana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem 
mozna si~ kontaktowac pisemnie, za pomocq poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo lub drogq e-mailowqpodadresem: urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna si~ skontaktowac pod 
adresem mailowym: iodo@gminababoszewo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstaw ie Rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), tj. 
w oparciu 0 zgod~ osoby, kt6rej dane dotyczq. 
4. Przetwarzanie odbywa si~ w zwiqzku z uczestnictwem dziecka w konkursie plastycznym ,,0 
czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy" w ramach programu "Mazowsze dla czystego 
powietrza 2022" organizowanym przez Urzqd Gminy w szczeg61nosci: zgloszenia uczestnictwa, 
udzialu w wydarzeniu, publikacji imiennych wynik6w w placowce Administratora i na stronie 
internetowej, odbioru przyznanych nagrod, publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej 
urz~du gminy oraz portalach spolecznosciowych, kontaktu z opiekunami prawnymi. 
5. Dane osobowe nie mogq pochodzic od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacji 
mi~dzynarodowej . 
7. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepisow prawa, w tym w szczeg6lnosci do: urz~dow kontrolujqcych oraz na podstawie umow 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
8. Dane osobowe b~dq przetwarzane tak dlugo jak wynika to z przepis6w prawa (w szczegolnosci 
dotyczqcych archiwizacji). Dane, ktorych nie rna obowiqzku przechowywac, b~dq niszczone 
niezwlocznie po zakonczeniu dzialania, ktorego dotyczq. 
9. Osoba, ktorej dane dotyczq rna prawo do zqdania od administratora dost~pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 
1 O. Skarg~ na dzialania Adrninistratora mozna wniesc do Prezesa Urz~du Ochrony Danych 
Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzi~cia udzialu w konkursie. Ich niepodanie 
spowoduje brak mozliwosci wzi~cia udzialu w wydarzeniu. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profI]owania. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la, ........................... ... .... .. ... ... wyrazam zgod~ na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dzieckal podopiecznego. 

Ida tal Ipodpis rodzica/opiekuna prawnego I 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la, ... ... ... ... ... .. ......................... wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych 

/data/ /podpis/ 


