
  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO-KREATORZY 2021. POMYSŁOWE 

EKOPOJAZDY” PRZEZNACZONEGO DLA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH Z 

GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym dla 

placówek przedszkolnych z Gminy Miejskiej Kraków „EKO-KREATORZY 2021. 

POMYSŁOWE EKOPOJAZDY” zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 Kraków, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Celem Konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z krakowskich 

przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie 

Kraków, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

4. W konkursie mogą brać udział placówki przedszkolne zlokalizowane na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków. Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne i dobrowolne. 

5. Konkurs jest realizowany w okresie od 8 marca 2021 r. do 26 maja 2021 r. 

 

PRZYGOTOWANIE PRAC KONKURSOWYCH 

§ 2 

1. W przedszkolach zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie, dzieci w grupach 

przynajmniej 5-osobowych przygotowują pod opieką wychowawców modele pojazdów 

stosowanych do sprzątania miasta, takich jak zamiatarki, pługi, polewaczki, śmieciarki itp. 

Modele powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Do 

konstruowania modeli można wykorzystać papier, tworzywa sztuczne i metal (np. 

opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki 

plastikowe, puszki itp.). Organizator nie udostępnia materiałów do wykonania modeli. 

2. Gotowy model pojazdu nie może zawierać niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, 

elementów lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu 

dzieci. 

3. Modele pojazdów powinny być zaprojektowane według pomysłów dzieci i wykonane 

podczas zajęć odbywających się w przedszkolu.  

4. Modele pojazdów mogą być wykonywane w dwóch kategoriach: 

- modele małe - do 50 cm długości, 

- modele duże - powyżej 50 cm długości. 

5. Wykonane prace nie mogą naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr 

prawnie chronionych osób trzecich. 



  

6. Modele pojazdów nie mogą przedstawiać ani propagować treści niezgodnych z prawem, 

oraz z zasadami dobrego wychowania i kultury osobistej. 

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

§ 3 

1. Spośród wszystkich modeli pojazdów przygotowanych w przedszkolu należy – w ramach 

wewnętrznych eliminacji zorganizowanych w placówce – wybrać te, które zostaną 

zgłoszone do Konkursu. Każde przedszkole może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 

modele. 

2. W celu zgłoszenia modelu do Konkursu należy w terminie do 26 maja 2021 r. przesłać 

drogą mailową na adres: edukacja@mpo.krakow.pl dwa zdjęcia przedstawiające wykonany 

model pojazdu (bez wizerunków dzieci) oraz jedno zdjęcie przedstawiające wykonywanie 

modelu pojazdu przez dzieci (razem: 3 zdjęcia). Przesyłane zdjęcia powinny być zapisane w 

jednym z następujących formatów: JPG, PNG, GIF lub PDF. Rozmiar pojedynczego pliku 

nie może przekraczać 2 MB. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę konkursu: 

„EKO-KREATORZY 2021”. 

3. Dzieci widoczne na zdjęciach muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie 

i rozpowszechnianie ich wizerunku. 

4. Przesłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w celach realizacji 

postanowień niniejszego Regulaminu, a także w celach marketingowych i promocyjnych 

Konkursu, w tym również mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora i 

w jego materiałach promocyjnych 

5. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć (osobno dla każdego pojazdu) skan (w formacie PDF) 

obydwu stron wypełnionej Karty Zgłoszenia, podpisanej przez dyrektora placówki oraz 

przez nauczyciela pod kierunkiem którego pojazd został wykonany. Wzór Karty Zgłoszenia 

jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. Kartę Zgłoszenia należy wypełnić w 

sposób kompletny i czytelny. 

6. Przesłanie skanu wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z zaakceptowaniem jego postanowień w 

całości. 

7. W przypadku niezałączenia do przesłanych zdjęć skanu Karty Zgłoszenia lub w przypadku 

stwierdzenia niezgodności treści Karty Zgłoszenia ze stanem faktycznym, Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania przesłanych materiałów w przebiegu Konkursu.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

§ 4 

1. Modele pojazdów, których zdjęcia (spełniające wymogi niniejszego Regulaminu) zostaną w 

terminie przesłane do Organizatora, będą ocenione przez jury, powołane przez Organizatora. 

2. W ocenie modeli będą brane pod uwagę takie aspekty jak:  

1) zgodność z tematem Konkursu, 
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2) walory estetyczne, 

3) dobór materiałów, 

4) kreatywność i pomysłowość, 

5) samodzielność wykonania, 

6) staranność wykonania. 

3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora w terminie do 1 czerwca 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania dodatkowych wyróżnień. Nagrody zostaną dostarczone bezpośrednio do 

placówek.   

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania i wydania specjalnej publikacji, 

prezentującej nagrodzone prace, a także do publicznego zaprezentowania wykonanych 

modeli podczas wydarzeń o charakterze edukacyjno-ekologicznym organizowanych na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 4 

 

1. Mając na uwadze postanowienia 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. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:  

1. Dyrektor przedszkola przesyłającego zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Konkursu 

i które przekazał Organizatorowi; 

2. Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji Konkursu i które przekazał Dyrektorowi przedszkola 

przesyłającego zgłoszenie do Konkursu. 

2. Dyrektor przedszkola przesyłającego zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest 

Organizator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego 

udostępnione Organizatorowi, w celu realizacji Konkursu. 

3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania 

ich treści przez Dyrektora przedszkola przesyłającego zgłoszenie do Konkursu osobom, 

których dane osobowe zostały Organizatorowi udostępnione w związku z realizacją 

Konkursu, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) 

RODO:  



  

a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u 

Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: 

iod@mpo.krakow.pl; 

b) udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym 

związanych z realizacją Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane – Uczestnika 

Konkursu, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane zostały 

udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej 

realizacji Konkursu. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego 

zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji 

ekologicznej; 

c) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, 

nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Uczestnika Konkursu; 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach 

Konkursu oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu 

technicznego; 

e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Organizatora odnoszących się do realizacji Konkursu, stanowiących 

podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z celami archiwizacyjnymi i 

kontrolnymi. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej 

zmianie Regulaminu Organizator będzie informował poprzez opublikowanie nowej treści 

Regulaminu na stronie internetowej Konkursu.  

2. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora mailowo: 

edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92, 12 646 22 94. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
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