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REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT ANTYSMOGOWY 

UWAGA! SMOG! 
 
 
I. Organizatorzy 

 
Organizatorami konkursu są: Rada Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 6 w Łodzi.  
 
 

II. Uczestnicy 

 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat, mieszkających na terenie 
osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze w Łodzi. 
 
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-10 lat i 12-15 lat. 
 
 

III. Przedmiot konkursu 

 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce antysmogowej.  
Prace powinny odnosić się do: 
a) zakresu występowania smogu na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, 
b) powodów powstawania smogu na osiedlu (niska emisja), 
c) skutków zdrowotnych przebywania na terenie objętym smogiem, 
d) sposobów walki ze smogiem, 
e) sposobów zabezpieczenia się przed negatywnymi działaniami smogu. 
 
Plakat powinien być wykonany w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie większym niż A2 
(420 x 594 mm).  
 
 

IV. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie przyczyn i skutków zanieczyszczenia 
powietrza na terenie osiedla, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, 
kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych w życiu codziennym oraz inspirowanie do 
aktywności twórczej i prospołecznej.  
 

V. Zgłoszenie do konkursu  

 
1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje rodzic (opiekun prawny) autora pracy.  
2. Zgłoszenia dokonuje się przez dostarczenie pracy (osobiście lub pocztą) do Organizatora, na 
adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi, ul. Janosika 136, 92-108 Łódź 
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 21 lutego 2020 r.  
3. Prace konkursowe muszą być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko 
oraz wiek autora pracy, nazwę szkoły/przedszkola, do którego uczęszcza autor pracy, dane 
kontaktowe: nr telefonu lub adres e-mail. 
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) - 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
5. Każdy Uczestnik może przekazać na Konkurs tylko jedną pracę.  
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  
 
VI. Ocena prac, nagrody, wystawa 

 
1. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów. Przy ocenie prac 
będzie brana pod uwagę zgodność z tematem oraz oryginalne spojrzenie autorów na tematykę 
konkursu. 
2. Laureaci konkursu zostaną wybrani i nagrodzeni w każdej z trzech kategorii wiekowych (I, II 
i III miejsce, wyróżnienia). 
3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 06.03.2020 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136, 92-108 Łódź. 
4. Prace konkursowe będą prezentowane podczas wystaw organizowanych w szkołach 
i przedszkolach na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze w Łodzi.  
 
 

VII. Prawa autorskie 

 
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności pracy konkursowej w zakresie: ekspozycji pracy lub jej kopii podczas wystaw 
pokonkursowych oraz publikowania fotokopii pracy w materiałach informacyjnych, 
wydawnictwach, na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w mediach.  
 
VIII. Dane osobowe i wizerunek 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi oraz Rada Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze jako 
współadministratorzy danych osobowych, informują Pana/Panią, iż dane osobowe w postaci 
imion, nazwisk, wieku, nazwy szkoły/przedszkola, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek  
będą przetwarzane zgodnie z prawem z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 

• uczestnicy konkursu oraz ich rodzice/ opiekuni prawni przystępując do niego wyrażają 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów powyższych danych osobowych. 
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie. 

• posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu organizacji konkursu i  promocji 
wydarzenia; 
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• Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e- mail:  iod@zszp6.elodz.edu.pl lub w siedzibie placówki; 

• Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratorów do ich 
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także osoby, 
które zapoznają się z danymi w miejscach publikacji informacji o uczestnikach konkursu 
(tj. media , prasa, strona internetowa Administratorów); 

• dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres 
niezbędny do osiągnięcia ww. celów; 

• ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• dane nie będą przekazywane do państw trzecich, a także nie będą poddawane 
profilowaniu i zautomatyzowanemu w podejmowaniu decyzji. 
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Załącznik nr 1  
do regulaminu konkursu na plakat antysmogowy  

UWAGA! SMOG! 

 
 

KONKURS NA PLAKAT ANTYSMOGOWY 
„UWAGA! SMOG!” 

2020 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
 

 
Ja niżej podpisany/a ………......………………………...............................................................................  
 
jako przedstawiciel ustawowy dziecka …………………….........................................………………………,  
 
będącego autorem pracy konkursowej, zgłoszonej do konkursu na plakat antysmogowy 
„Uwaga! Smog!”, oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. 
 
2. Przenoszę nieodpłatnie na Organizatorów konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy 
konkursowej w zakresie: ekspozycji pracy lub jej kopii podczas wystaw pokonkursowych oraz 
publikowania fotokopii pracy w materiałach informacyjnych, wydawnictwach, na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych oraz w mediach. 
Jednocześnie oświadczam, że praca jest autorstwa mojego dziecka i że w związku 
z wykonaniem pracy oraz przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam praw 
osób trzecich.  
 
3. Wyrażam zgodę na: 
a) przetwarzanie przez Organizatorów następujących danych osobowych autora pracy: imię, 
nazwisko, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, numer telefonu, adres e-mail. 
b) publikację w materiałach informacyjnych, wydawnictwach,  Internecie  oraz mediach 
następujących danych osobowych autora pracy: imię, nazwisko, wiek, nazwa 
szkoły/przedszkola. 
c) nieodpłatne prezentowanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz wypowiedzi autora pracy  
w materiałach informacyjnych, wydawnictwach, Internecie  oraz mediach. 
 
 
 
Łódź, dnia ............................                                                              ...................…………………………..
               podpis 


