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Koło, dn. 12 marca 2021r. 

 

Regulamin 

Miejskiego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego  

pn. „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko” 

skierowanego do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych  z miasta  Koła 

w ramach obchodów 45-lecia ciepłownictwa na terenie Koła.   

Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Koła. 

 

§ 1. Organizatorzy Konkursu 

Organizatorami Miejskiego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego pn. „Wybieramy czyste 

powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko”, zwanego dalej 

Konkursem, są: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, Urząd Miejski w Kole, Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Kole. 

§ 2. Tematyka i cel Konkursu 

1. Konkurs ogłoszony jest pod nazwą „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wypływ 

energii geotermalnej na środowisko”. 

2.Tematem Konkursu jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. 

„niskiej emisji”. Zadaniem - zinterpretowanie i zobrazowanie tytułowego hasła.  

3. Celem Konkursu jest: 

1) edukacja ekologiczna uczniów z terenu Koła,   

2) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska 

naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska; 

3) wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności                               

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej 

emisji”; 

4) uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności minimalizowania zanieczyszczeń 

powietrza pochodzących z niskiej emisji, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany 

nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania; 

5) wybór ogrzewania systemowego jako ekologicznego źródła ciepła ograniczającego emisję 

zanieczyszczeń;  
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6) popularyzowanie wiedzy o MZEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                        

z siedzibą w Kole, 

5) rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów.  

§ 3. Definicja 

Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznacza:  

1) „niska emisja” - emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m, 

pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych,          

w których spalanie węgla odbywa się w sposób nieefektywny oraz z transportu 

spalinowego, 

2) „energia geotermalna” -  energia geotermiczna zawarta w wodach, parach wodnych 

oraz otaczających skałach pod powierzchnią ziemi, woda geotermalna to taka woda, 

która po wydobyciu na powierzchnię ziemi ma temperaturę większą od 20o C.  

3) „ciepło systemowe” -  całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający ogrzewanie i cie-

płą wodę, dostarczany do budynków przez systemy miejskie. Zapewnia konkuren-

cyjne cenowo ciepło i nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony 

użytkownika. Jest bezobsługowe, ekonomiczne i dostępne przez cały rok. 

§ 4. Zasięg Konkursu i Uczestnicy 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Koła.  

2. Konkurs skierowany jest do: dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas: I-III, IV-VI, VII-VIII 

uczęszczających do kolskich szkół podstawowych.  

§ 5. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy plastycznej. 

2. Praca musi ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:         

technika - dowolna, na papierze - A3, praca - płaska.  

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika Konkursu                                 

z materiałów gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu. 

4. Pracy nie należy oprawiać. 

5. Praca na odwrocie powinna zawierać: 

a) nagłówek: Praca na konkurs pn. „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii 

geotermalnej na środowisko”, 

b) imię i nazwisko autora, 

c) nazwa i adres szkoły, klasa.  

6. Praca może mieć tylko jednego autora.  

https://www.cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/wszystko-o-cieple/ciepla-woda/
https://www.cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/wszystko-o-cieple/ciepla-woda/
https://www.cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/wszystko-o-cieple/caloroczne-ogrzewanie/
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7. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. 

8. Do Konkursu może być zgłoszona praca własna, która wcześniej nie była nigdzie 

publikowana oraz nie była zgłoszona w innym konkursie. 

9. Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy Konkursu. 

§ 6. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej, o której mowa      

w § 5 ust. 1 i 2 wraz z wypełnionymi: kartą zgłoszeniową, oświadczeniem, klauzulą 

informacyjną,  dotyczącymi zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych 

uczestników Konkursu, podpisanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego dzieci, 

stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu. 

2. Prace należy  dostarczyć do Organizatorów przez Szkołę, za pośrednictwem wyznaczonego 

nauczyciela (koordynatora Konkursu) lub indywidualnie (osobiście lub  korespondencyjnie) 

na adres:  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

ul. Kolejowa 19 

62-600 Koło 

z dopiskiem: Praca na kolski Konkurs Plastyczno-Ekologiczny pn. „Wybieramy czyste 

powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko”. 

3. Prace, o których mowa w § 5 ust. 1, należy dostarczyć do siedziby Powiatowej  i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kole do 7 maja 2021r. do godziny 18:00 (decyduje data  stempla 

pocztowego). 

4. Prace, o których mowa w § 5 ust. 1, które wpłyną po wskazanym terminie, nie zostaną 

dopuszczone do Konkursu. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które do nich nie dotarły          

z przyczyn od nich niezależnych oraz za ewentualne uszkodzenia prac w trakcie ich 

transportu do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Kole. 

6. Kontakt:  Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005,  e-mail a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl  

§ 7. Kapituła Konkursu 

1. Skład osobowy Kapituły Konkursu powołują i odwołują Organizatorzy. 

2. Kapituła jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych. 

3. Kapituła wybiera 12 najlepszych prac, po 3 w każdej kategorii. W każdej kategorii 

wiekowej zostaną przyznane nagrody dla trzech najwyżej ocenionych prac (I, II, III miejsce). 

mailto:a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
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4. Obsługę organizacyjną i techniczną Kapituły Konkursu zapewnia Powiatowa                         

i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.  

§ 8. Kryteria oceny 

1. Prace konkursowe oceni Kapituła Konkursu. 

2. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematyką Konkursu (od 0 do 10 punktów), 

 stopień trudności wykonania oraz jego estetykę (od 0 do 10 punktów), 

 pomysłowość (od 0 do 10 punktów). 

3. W przypadku uzyskania przez prace jednakowej noty ostateczna decyzja należy do 

Przewodniczącego Kapituły. 

4. Prace nie spełniające warunków powyższego Regulaminu nie będą oceniane. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez dodatkowej 

zgody autora oraz bez honorarium autorskiego. 

6. Kapituła sporządza protokół z obrad, podpisany przez wszystkich członków Kapituły. 

7. Sprawy sporne rozstrzyga Kapituła Konkursu. 

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów             

w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. 

§ 9. Nagrody 

1. Laureaci Konkursu uhonorowani zostaną nagrodami - voucherami -  o wartości:                   

I miejsce - 500 PLN, II miejsce - 300 PLN, III miejsce - 200 PLN oraz pamiątkowymi 

dyplomami (voucher do zrealizowania w jednym z trzech wybranych przez Organizatorów 

punktów handlowych). 

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy 

nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji 

jakości.  

3. O rozstrzygnięciu oraz o terminie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu, laureaci 

zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie.  

4. Informacja o laureatach zostanie przesłana do placówek oświatowych. 

5. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie. 

6. Opiekunowie prawni laureatów, po wręczeniu nagrody, obowiązani są do podpisania 

protokołu wydania nagrody. 

 



 5 

§ 10. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorami danych osobowych osób biorących udział w Konkursie są: Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Kole,   

ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło,  tel. 63 26 17 010; Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1,         

62-600 Koło, tel. 63 26 27 503; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,                

ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, tel. 63 21 78 002. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ewa Galińska, kontakt do IOD: 

inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425,  oraz Inspektor 

Ochrony Danych (IOD) w MZEC w Sp. z o. o. - Dariusz Siwek, e-mail: iod@mzeckolo.pl, 

tel. 63 26 17 018. 

3. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania 

w mediach oraz publikacjach o działalności Administratorów. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w przypadku laureatów dane będą 

przetwarzane również w celu rozliczenia wydatków na nagrody. 

4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (Rozporządzenie 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) w związku           

z ustawą o samorządzie województwa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody 

na przetwarzanie wizerunku dziecka. 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą o finansach publicznych.  

5. Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w Konkursie będą przedstawiciele 

Organizatorów przeprowadzających Konkurs oraz członkowie Kapituły Konkursu.  

6. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres maksymalnie  5 lat. 

7. Osoby biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania     

w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8. W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) 

osoby biorącej udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo do 

jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania przed jej wycofaniem. 

9. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

przysługuje osobom biorącym udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym 

uczestników prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

mailto:inspektor@osdidk.pl
mailto:iod@mzeckolo.pl
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10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom 

biorącym udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników przysługuje prawo 

do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

12. Niepodanie danych osobowych spowoduje odrzucenie pracy.  

13. Administratorzy danych nie będą podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany,          

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

§ 11. Prawa autorskie 

1. Z chwilą zgłoszenia prac do Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie 

przechodzą na Organizatorów. Prace konkursowe mogą być wykorzystane i powielane do 

różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów. Prawa obejmują 

wykorzystanie całości lub części pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań - wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów  i serwerów sieci komputerowych; 

2) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego 

opracowań  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, 

reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach 

wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, 

oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we 

wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych; 

3) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części 

oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, 

jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania 

na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie,        

a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie; 

4) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,         

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze 

elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich, jak ogłoszenia prasowe, 

reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów prawa zależne, o których mowa  w ust. 1. 

3.Organizatorzy nie przewidują zwrotu dostarczonych prac. 
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§ 12.Postanowienia końcowe 

1. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające treści niezgodne  z prawem oraz 

mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na utrwalenie                                                  

i rozpowszechnienie wizerunku dziecka oraz jego pracy wraz z podaniem imienia                      

i nazwiska oraz wieku dziecka, a także  nazwy placówki edukacyjnej w zakresie niezbędnym 

do realizacji celów związanych z Konkursem, w zakresie wskazanym  w § 11. Wyrażenie 

zgody następuje nieodpłatnie. 

3. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursu, której decyzje 

są ostateczne. 

4. Regulamin zostanie umieszczony na stronach internetowych Organizatorów, którzy 

zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia 

bez dokonania wyboru zwycięskich prac, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.  

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału                      

w Konkursie. Integralną częścią Regulaminu są Załączniki stanowiące: kartę zgłoszeniową, 

oświadczenie, klauzulę informacyjną,   dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników Konkursu, podpisane przez rodziców/opiekunów dzieci.  
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