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Regulamin VII edycji konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach” 

pod hasłem „Co w trawie piszczy?– życie miejskiej łąki”  

w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2020 r.  

 

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej hasło: „Co w trawie piszczy? – życie 

miejskiej łąki”.  

 

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży; ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na potrzebę ochrony bioróżnorodności w miastach – m.in. na przykładzie tworzenia 

i utrzymywania zbiorowisk łąkowych.  

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o zaletach łąk – naturalnych schronisk dla wielu pożytecznych 

owadów (np. trzmieli czy pszczół), motyli, ptaków, małych ssaków, gadów i płazów żyjących w mieście. 

Kwitnące wyspy zieleni wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę, magazynują wilgoć 

i upiększają miejski krajobraz. 

§ 1. 

Organizator 

Organizatorami konkursu plastycznego pn. „Co w trawie piszczy? - życie miejskiej łąki”, zwanego dalej 

Konkursem, są: 

Fundacja Żyj z pasją, z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000499180 

oraz 

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa. 

Fundacja Żyj z pasją i Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, zwane łącznie dalej Organizatorem. 

 

§ 2. 

Uczestnicy 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy oraz dzieci uczęszczających do bielańskich szkół, bądź ośrodków kultury. 

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria: 6-9 lat 

II kategoria: 10-12 lat 

III kategoria: 13-16 lat 

 

§ 3. 

Zgłoszenie prac na konkurs 

1. Każda praca konkursowa powinna być czytelnie opisana na odwrocie. Do pracy należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy zawierający: 

a) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wiek dziecka 

b) imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

c) adres mailowy i numer telefonu rodzica/opiekuna 

2. W przypadku, gdy uczestnika na Konkurs zgłasza prowadzący zajęcia plastyczne, na formularzu należy 

również umieścić: 

a) imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

b) adres mailowy i numer telefonu opiekuna artystycznego 

c) nazwę i adres placówki, do której uczęszcza uczestnik Konkursu. 

3. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu i 

akceptacji jego warunków (w tym m.in. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, publikację prac i 

wizerunku) – podpis rodzica/opiekuna i nauczyciela. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
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§ 4. 

Konkurs 

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy, która będzie mogła być wykorzystana przez Urząd 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Fundację Żyj z pasją do celów edukacyjno-promocyjnych. 

2.  race nie mogą  zawierać treści wulgarnych i obscenicznych oraz naruszać powszechnie przyjętych 

norm etycznych. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową, nigdzie wcześniej nie publikowaną. 

4. Nie można zgłosić do Konkursu pracy zbiorowej. 

5.  racę należy wykonać w formacie A3 (297mmx420mm) lub A2 (420mmx594mm).  race wykraczające 

poza podane wymiary będą odrzucane z Konkursu ze względów formalnych. Technika wykonania prac 

konkursowych jest dowolna (np. malarstwo, grafika, rysunek, collage) na płaskim podłożu umożliwiającym 

prezentację w antyramie. 

6. Prace konkursowe wraz z formularzami zgłoszenia i metryczką muszą zostać złożone w Urzędzie 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa; Wydział Ochrony 

Środowiska pokój nr 293, z dopiskiem: Konkurs „Bądź EKO na Bielanach 2020”, do 31 lipca 2020 

roku do godziny 16.00. 

7. Niezachowanie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych, określonych w ust.2 -6 

skutkuje odrzuceniem pracy przez Organizatora. 

8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

§ 5. 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu 

1.  race konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, składająca się 

z artystów plastyków, przyrodników oraz przedstawicieli Organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 września 2020 r. poprzez stronę  internetową Fundacji 

Żyj z pasją (www.fundacjazyjzpasja.pl) oraz stronę Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

(www.bielany.waw.pl). 

3. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszonych prac stosować będzie następujące kryteria: 

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, 

b) wartość artystyczna i jasność przekazu, 

c) oryginalność podejścia do tematu, 

d) wartość merytoryczna i walory edukacyjne pracy. 

4. Komisja Konkursowa uznaje głos przewodniczącego za decydujący w sytuacji, kiedy w czasie 

głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

§ 6. 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 laureatów w każdej kategorii konkursowej. 

2. Nagrodą dla laureata będzie unikatowa, artystyczna statuetka oraz nagrody-niespodzianki. 

3. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród. 

4. Komisja zastrzega sobie również możliwość przyznania wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. 

 

 

§ 7. 

Odbiór nagród 

1. Laureaci Konkursu zostaną  powiadomieni o wyniku Konkursu listem mailowym, bądź telefonicznie. 

2.  rzekazanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu, o którym mowa w §5. 
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§ 8. 

Prawa autorskie 

1. Rodzic/Opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na bezpłatne przeniesienie na Organizatora 

majątkowych praw autorskich do pracy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm.), a w 

szczególności: 

1) korzystania z pracy zgodnie z jej przeznaczeniem, 

2) utrwalania i zwielokrotniania pracy, w tym wytwarzania egzemplarzy pracy każdą techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenia pracy do 

pamięci komputera, zamieszczenia na stronach internetowych i w prasie drukowanej, 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono pracę, w tym wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt.3, w tym publicznego 

wystawienia, wyświetlania, odtwarzania lub nadawania i reemitowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym umieszczenie w środowisku Internetu i 

prasie drukowanej. 

2. Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy następuje poprzez zgłoszenie projektu 

do Konkursu i złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu Konkursu. 

3. W związku z treścią ust. 1, tj. wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw 

autorskich do pracy, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ekspozycji prac na terenie 

całego kraju. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu i złożenie 

oświadczenia o akceptacji regulaminu Konkursu, wyrażają  zgodę  na bezpłatne eksponowanie wybranych 

przez Komisję Konkursową prac na wystawach pokonkursowych oraz na bezpłatną publikację i 

eksponowanie prac konkursowych, bądź ich fragmentów w prasie, 

Internecie, do celów promocyjnych i edukacyjnych; a także na wykorzystanie prac w całości lub części jako 

plakaty, ulotki, pocztówki, broszury wydawane przez Organizatora. 

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia  arlamentu 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, 

iż : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika Konkursu 

przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest:  rezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa oraz Fundacja Żyj z pasją, ul. Chmielna 73 b lok 14, 00-801 Warszawa działający jako 

Współadministratorzy danych osobowych. 

2) Może  ani/ an skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. 

Warszawy za pomocą adresu: iod@um.warszawa.pl; 

3) Może  ani/ an skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Żyj z pasją za 

pomocą adresu: biuro@fundacjazyjzpasja 

4) Współadministratorzy danych osobowych przetwarzają  ani/ ana dane osobowe oraz dane osobowe 

uczestnika Konkursu na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach: 

a) prowadzenia i promocji Konkursu, 

b) wyłonienia i ogłoszenia nazwisk laureatów Konkursu, 

c) przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora Konkursu. 

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres 

realizacji celów przetwarzania, określonych w pkt 5. 

7) W związku z przetwarzaniem  ani/ ana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika 

Konkursu przysługuje  ani/ anu prawo dostępu do treści tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, 
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ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa,  

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje  ani/ anu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Fundacji Żyj z pasją przysługuje  ani/ anu prawo wniesienia skargi do 

 rezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10)  odanie przez  anią/ ana danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek uczestnictwa w 

Konkursie. 

11)  ani/ ana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

§ 10. 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w związku 

z ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej  o lskiej 

stanu epidemii, wprowadzanymi na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 

 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.fundacjazyjzpasja.pl oraz 

www.bielany.waw.pl / zakładka: Dla mieszkańców / środowisko i ekologia. 

http://www.fundacjazyjzpasja.pl/

