
Regulaminu XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego 

„MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT” 

 

pt. „Pszczoły z eko-szkoły” 

 

 

I. Organizator i współorganizatorzy konkursu: Organizator: 

•Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie Współorganizatorzy:

•Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

•Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej 

•Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Pszczelarzy w Będzinie   

•Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz 

•Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Ośrodek Edukacji w Będzinie 

•Starostwo Powiatowe w Będzinie: Wydział Środowiska i Leśnictwa 

 

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina oraz Starosty Będzińskiego

 

II. Cele konkursu: 

•promowanie idei ochrony środowiska 

•upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, przyrody i ochrony środowiska 

•kształtowanie postaw proekologicznych 

•polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska 

•zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji 

•dążenie do zrównoważonego rozwoju 

•uświadomienie zagrożeń dla środowiska 

 

Konkurs realizuje Cel 15 AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie” : chronić, przywrócić oraz promować

zrównoważone  użytkowanie  ekosystemów  lądowych,  zrównoważyć  gospodarowanie  lasami,

powstrzymać  i  odwrócić  proces  degradacji  gleby  oraz  powstrzymać  utratę  różnorodności

biologicznej 

III. Warunki uczestnictwa: 



•konkurs adresowany jest do dzieci  szkół podstawowych, średnich oraz placówek i ośrodków 

szkolno–wychowawczych, osób indywidualnych z Polski oraz miast partnerskich Będzina 

(Kaisiadorys z Litwy, Tatabanya z Węgier i Basse-Ham z Francji) 

•w konkursie mogą wziąć udział: 

•uczniowie pod opieką nauczyciela, zgłaszani przez szkoły 

•osoby indywidualne, zgłaszane przez rodzica/opiekuna prawnego 

•prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 

 GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych               

•prace konkursowe należy wykonać indywidualnie 

•każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę 

•zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane drukowanymi literami zgodnie z poniższą tabelą 

(wzór 1) , umieszczoną na odwrocie lub podstawie pracy 

 

Wzór 1 

imię i nazwisko autora  

wiek  

kategoria wiekowa  

klasa, szkoła  

adres (szkoły/placówki lub             
indywidualny - zamieszkania) 

 

numer telefonu, e-mail (szkoły/placówki
lub indywidualny - zamieszkania) 

 

imię i nazwisko nauczyciela lub 

rodzica/opiekuna 

 

 

•prace nieopisane oraz niespełniające kryteriów formalnych podanych w regulaminie nie zostaną

dopuszczone do konkursu 

•aby wziąć udział w konkursie należy również dostarczyć: 

•klauzulę  informacyjną  (załącznik  nr  1)  w  dwóch  egzemplarzach  (podpisaną  przez

rodzica/opiekuna oraz przez nauczyciela będącego opiekunem uczestnika konkursu) 

•zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 2) podpisaną przez rodzica/opiekuna
uczestnika konkursu 



  

IV. Zadania konkursowe: 

GRUPA I 

Przedszkole 6 latki 

I-III klasy Szkoły Podstawowe Plakat

„Pszczeli bunt” 

 

−zaprojektuj  plakat,  który  twoim  zdaniem  stworzyłaby  pszczoła  buntująca  się  przeciwko

opryskiwaniu roślin 

−powinien wyrażać sprzeciw 

−powinien zawierać hasło przewodnie 

−format pracy A3 

−pracę można wykonać korzystając z dowolnych materiałów plastycznych 

V. Terminy: 

•prace konkursowe należy składać w terminie do 02.04.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im.

Janusza  Korczaka  w Czeladzi  w świetlicy  szkolnej  skąd  zostaną  przekazane  do organizatora  -

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1,

42-500 Będzin (z dopiskiem „Konkurs ekologiczny 2022”) 

 

•rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.04.2022 r. (sobota) 

•laureatów poznamy dzięki informacji na oficjalnej stronie internetowej www.biblioteka.bedzin.pl     i 

profilu facebook Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  w

Będzinie 

•organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu 

•jeśli  będzie  możliwość  zorganizowania  spotkania  laureaci  otrzymają  stosowne  zaproszenie

telefoniczne lub wiadomość e-mail 

•jeśli nadal zostaną utrzymane obostrzenia – nagrody wraz z dyplomami laureaci będą odbierać

indywidualnie, w wyznaczonym terminie 

VI. Ocena i nagrody: 

•w skład jury dokonującego oceny wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu 

http://www.biblioteka.bedzin.pl/


•ocenie  będą  podlegać:  zgodność  z  tematem  zadania,  prezentacja  wymaganych  treści,  twórcza

postawa autora, estetyka wykonania, zgodność z kryteriami zadania podanymi  

w regulaminie 

•autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (książki, gry

planszowe  o  charakterze  proekologicznym,  gry  logiczne,  piórniki,  materiały  plastyczne,  gry

logiczne, gadżety elektroniczne) 

VII. Postanowienia końcowe: 

•organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych 

•prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, prace nienagrodzone uczestnicy będą

mogli odebrać do roku czasu 

•z chwilą doręczenia pracy konkursowej organizatorzy nabywają licencję niewyłączną 

upoważniającą do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich wszystkich prac 

konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

- strona internetowa oraz media społecznościowe organizatorów 

- wystawy pokonkursowe 

- wyświetlanie materiałów elektronicznych na ekranach 

- działania promocyjne w kolejnych edycjach konkursu (broszury, plakaty, ogłoszenia) 

- informacje o działalności organizatorów (broszury, plakaty, ogłoszenia) 

- działania pokonkursowe typu zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych 

•uczestnictwo  w konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem zgody  na  utrwalenie  wizerunku  i

wykorzystanie go w celach promocyjnych biblioteki2 

•uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk 

uczestników konkursu oraz nazwy szkoły do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu 

facebook biblioteki3 

•nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 

„Regulaminu konkursu” 

•prace uczestników pochodzących z krajów zagranicznych należy nadesłać wraz z tłumaczeniem na

język polski lub język angielski 

•w kwestiach spornych, nierozstrzygniętych na podstawie regulaminu decyzję podejmuje jury 



•więcej informacji  o konkursie można uzyskać w Oddziale dla Dzieci  i Młodzieży Miejskiej   i

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, pod nr tel: (32) 267–48–28 lub wysyłając zapytanie

na adres e-mail: dziecieca@biblioteka.bedzin.pl 



Załącznik nr 1 
 

Klauzula informacyjna 
 

 
Podstawa  prawna:  Art.13  ust.  1  i  2   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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119) 
 
„Zgodnie z  art.  13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku informuję, że: 
 

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Stefana Żeromskiego w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. 
 
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Będzinie:  iod@biblioteka.bedzin.pl, tel. 32 267-41-65. 
 
3.Pana/i dane osobowe przetwarzane są na potrzeby organizacji i przeprowadzenia  XXIV edycji
ogólnopolskiego konkursu ekologicznego MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT  pt. „Pszczoły z
eko-szkoły” na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. 
 
4.Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie  na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. 
 
5.Pana/i  dane  osobowe będą przetwarzane  na  potrzeby organizacji  i  przeprowadzenia  XXIV
edycji  ogólnopolskiego  konkursu  ekologicznego  MOJA  ZIEMIA  –  CZYSTY  ŚWIAT   pt.
„Pszczoły z eko-szkoły” do celów promocyjnych oraz do celów statystycznych. 
 
6.Posiada Pan/i  prawo do: dostępu do treści  swoich danych i  ich poprawiania,  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu,  cofnięcia
zgody na przetwarzanie. 
 
7.Ma Pan/i  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy
przetwarzanie  danych  osobowych  Pana/ią  dotyczących  naruszałoby  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
 
8.Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może
skutkować  brakiem  możliwości  uczestnictwa  w  XXIV  edycji  ogólnopolskiego  konkursu
ekologicznego MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT pt. „Pszczoły z eko-szkoły”. 

 

 
….................................................................. 

        Data i podpis rodzica/opiekuna 



 

  
Załącznik nr 2      Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
       im. Stefana Żeromskiego w Będzinie 
       plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 
       42-500 Będzin 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  w
XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego  

MOJA  ZIEMIA  –  CZYSTY  ŚWIAT
pt. „Pszczoły z eko-szkoły” 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 
 

  ……………………………………….................................................... 

     imię i nazwisko uczestnika  

przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Będzinie  na potrzeby
organizacji  i  przeprowadzenia  XXIV edycji  ogólnopolskiego konkursu ekologicznego  MOJA
ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT pt. „Pszczoły z eko-szkoły” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana
Żeromskiego w Będzinie plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Administrator danych zapewnia ochronę podanych
danych  osobowych.  Dane  osobowe  będą  przekazywane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

□* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka,   w przypadku wyłonienia  jako laureata,  bądź w
przypadku otrzymania wyróżnienia  w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,  danych osobowych w
zakresie  imienia,  nazwiska  oraz  miejsca  nauki  uczestnika  konkursu  w   publikacji  na  stronie  internetowej  oraz  mediach
społecznościowych MiPBP. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

□* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

□*  Akceptuję regulamin konkursu. 

….......................................................... 

 wymagane, aby wziąć udział w konkursie   Data i podpis rodzica/opiekuna  * zaznaczyć właściwe 
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