
REGULAMIN konkursu „,Zielone Gorlice – zrównoważone miasto w zgodzie z naturą”

W ramach obchodów Gorlickich Dni Ziemi – Gorlice 01 – 22.04.2022 r.

I. Organizator

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa oraz Urząd Miejski

w Gorlicach w ramach : „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.”

II. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego. Zachęcanie mieszkańców, a w

szczególności młodzieży do przejawiania postaw proekologicznych i dbania o zdrowie oraz środowisko.

III. Zasady konkursu

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

• Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do Gorliczan.

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić, jak mogą wyglądać Zielone Gorlice – miasto, w którym

funkcjonalność współgra ze środowiskiem naturalnym. Praca może być również propozycją nowych, nawet

najbardziej abstrakcyjnych eko-działań, jakie można wprowadzić w życie. Praca może mieć dwie formy:

literacka oraz plastyczną.

• Jeden autor może przedłożyć jedną pracę plastyczną oraz jedną pracę literacką

• Charakterystyka wykonania pracy plastycznej: praca dwuwymiarowa, format: minimum A4, technika

dowolna.

• Jury w składzie: Burmistrz Miasta Gorlice, Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz Przedstawiciel

PUK Empol Sp. z o.o. spośród prac wybierze najlepszą uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodności

pracy konkursowej z tematyką konkursu, pomysłowości pracy,  techniki wykonania pracy, estetyki pracy.

•Każdy uczestnik za swój udział w konkursie będzie uprawniony do odbioru pamiątki udziału w konkursie.

Pamiątki będzie można odebrać w dniach 19– 22 września w biurze Ekodoradcy – Urząd Miejski budynek B,

pokój nr 7.

• Prace należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, wiek oraz nr kontaktowy (w przypadku

młodzieży szkolnej można również dopisać szkołę i klasę)

• Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinna podpisać osoba pełnoletnia

(uczestnik lub prawny opiekun uczestnika)

• Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę należy przesłać (z dopiskiem „Ekodoradca – Dzień Ziemi”) lub dostarczyć osobiście - do 30 kwietnia

2022 roku, na poniższy adres :

Urząd Miejski w Gorlicach

Rynek 2, p. 7 Ekodoradca

38-300 Gorlice



V. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 15 maja 2022 roku. Osoba nagrodzona oraz

wszelkie osoby wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie wręczenia nagród.

VI. Publikacja prac

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny

z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności

Organizatora.

VII. Uwagi dodatkowe

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

VIII. Kontakt

W przypadku pytań odnośnie konkursu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 572 908 868 lub

mailowo na adres: ekodoradca@um.gorlice.pl

„Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego– Małopolska w zdrowej atmosferze /

Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere – LIFE 14 IPE PL 021/ LIFE IP MAŁOPOLSKA”

Załącznik nr 1



Karta uczestnika
,,Zielone Gorlice – zrównoważone miasto w zgodzie z naturą’’

Imię i nazwisko

uczestnika..........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego (jeśli

dotyczy).......................................................................................................

Adres:

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

Nazwa szkoły (jeśli dotyczy):

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

Wiek uczestnika:

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

Telefon kontaktowy:

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem 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 - RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka, obejmujących: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, Imię i nazwisko

rodzica/prawnego opiekuna uczestnika, Adres uczestnika, Wiek uczestnika, Nazwę szkoły do której uczęszcza uczestnik oraz Numer

telefonu do rodzica lub prawnego opiekuna w celu wzięcia udziału w konkursie ,,Zielone Gorlice – zrównoważone miasto w zgodzie

z naturą”. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451

Tylmanowa, e-mail: kontakt@pukempol.pl oraz Burmistrz Miasta Gorlice, z siedzibą Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38-300

Gorlice tel. 18 35 36 200, e-mail: um@um.gorlice.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl, tel. 18 35 51 228

3. W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonym celu, zgodnie z podstawą prawną przetwarzania: art. 6 ust.

1 lit a) RODO.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Urzędu. Będziemy

przekazywać dane wyłącznie:

● podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,

● podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy na podstawie umowy przetwarzanie Pana/Pani danych,

5. W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może wpłynąć na brak właściwej obsługi ze

strony Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

7. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich

danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mi prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są
gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa a po ustaniu ich przydatności

zostaną poddane anonimizacji  i zarchiwizowane.

11. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec tych danych zautomatyzowanych decyzji, w

tym decyzji będących wynikiem profilowania.

……………………………………………
(data, czytelny podpis)


