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Regulamin konkursu literackiego
„Co drzewo widziało?”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle
ul. Konopnickiej 82
38-200 Jasło
NIP 685-19-37-744
2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu z zakresu edukacji ekologicznej

II. UCZESTNICY
Uczestnikami, którzy mogą wziąć udział w Konkursie są uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek,
Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna,
Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto
Dębica

III. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie pt. „Co drzewo widziało?”
2. Opowiadanie może mieć dowolną formę – z dialogami, elementami opisów, charakterystyki, z
zastosowaniem bogatego słownictwa, poruszające zagadnienia ekologiczne.
3. Narratorem opowiadania powinno być drzewo.
4. Opowiadanie powinno zakończyć się morałem o wartości ekologicznej.
5. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na rolę jaką pełnią drzewa – podniesienie
świadomości oraz kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności
ochrony środowiska lokalnego. Projekt przyczyni się do popularyzacji i promocji walorów
przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, wzmocnienie wrażliwości na otaczającą
przyrodę.
6. Opowiadanie tematycznie musi być zgodne z celami Projektu.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII
2. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Każdy uczeń może zgłosić jedno opowiadanie.
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
elektronicznie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu), w terminie do dnia
08 grudnia 2020 r. na adres e-mail: konkurs@wisloka.pl
2. Uczniowie tworzą opowiadanie pt. „Co drzewo widziało?”
3. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w danej szkole przesyła do Związku
opowiadania wraz ze skanem lub zdjęciem dobrej jakości zgody wypełnionej przez Rodzica/Opiekuna
(załącznik nr 2) w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 15:30
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@wisloka.pl
b) Opowiadanie powinno być zapisane i wysłane w postaci pliku o rozszerzeniu .pdf lub .doc / .docx
c) Opowiadanie na pierwszej stronie powinno być opisane następującymi danymi: imię i nazwisko
Ucznia, klasa, gmina, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko Nauczyciela (wzór szablonu pracy
konkursowej - Załącznik nr 3)
d) prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, decyduje data i godzina nadesłanego e-maila
(Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30)
e) brak dołączonej zgody Rodzica/Opiekuna będzie powodował brak możliwości udziału w
Konkursie.
5. Zgłoszenie opowiadania do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik konkursu:
- posiada pełnię praw autorskich do opowiadania (nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich)
i przenosi je nieodpłatnie na organizatora w zakresie niezbędnym do ich zredagowania i publikacji,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim lub prawach pokrewnych, opowiadania nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr
osób trzecich,
- zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje wszystkie jego zapisy,
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych oraz 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).

VI. INFORMACJA DLA UCZNIÓW –
Uczestników konkursu, Rodziców/Opiekunów Uczestnika od których Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki uzyska dane osobowe
Zgodnie z 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 –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki
informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, adres
korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa
29, 38-200 Jasło, email: biuro@wisloka.pl
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 382

200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email:
iod@wisloka.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu (niżej wyszczególnione) będą przetwarzane i publikowane
w następujących celach w oparciu o w/w podstawę prawną:
a) cel: udział w konkursie
- dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a – na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna Uczestnika
Konkursu;
b) cel: publikacja listy laureatów wraz z publikacją opowiadań na stronach internetowych
Administratora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Administratora
- dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła) oraz treść opowiadania autora;
4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego zadania (np. komisja konkursowa).
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu, następnie
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami .
6. Zebrane dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
7. Uczestnikowi lub Rodzicowi/Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestników lub
Rodziców/Opiekunów Uczestnika w powyżej przedstawionym zakresie jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
9. Uczestnikowi lub Rodzicowi/Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
10. Zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

VII. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Opowiadanie musi być napisane samodzielnie.
2. Opowiadanie powinno być zgodne z celami i przedmiotem konkursu.
3. Opowiadania będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem i celami konkursu, pomysłowości,
oryginalności, wartości artystycznej, interesującego, ciekawego przekazu, przedstawienie roli drzew,
morału o wartości ekologicznej
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych opowiadań: po 1 opowiadaniu z każdej z 22
Gmin (przy założeniu, że w konkursie zgłoszone będą opowiadania ze wszystkich 22 Gmin
należących do Związku, wybrane zostaną 22 opowiadania).
3. Komisja spośród 22 wyłonionych opowiadań (pkt 2.) wybierze trzy najlepsze opowiadania
przyznając im odpowiednio I, II, III miejsce (finaliści).
4. 19 pozostałych autorów opowiadań wybranych z każdej z Gmin (pkt 2.) otrzymają wyróżnienie –
tytuł laureata na szczeblu gminnym.
5. Nagrody zostaną przyznane finalistom I, II i III miejsca oraz 19 laureatom wyłonionym w ramach
eliminacji gminnych.
6.Każdy finalista i laureat otrzyma dyplom udziału w konkursie.
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7. Szkoły, do których uczęszczają finaliści i laureaci, również otrzymają nagrody w postaci pomocy
naukowych do nauki przedmiotów przyrodniczych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszt dostarczenia nagród pokrywa Organizator konkursu.
2. O przyznanych nagrodach organizator powiadomi szkoły pocztą elektroniczną na wskazany w
formularzu adres e-mail.
3. Nagrody zostaną przekazane na adres szkoły, do której uczęszcza finalista lub laureat konkursu.
4. Termin ogłoszenia konkursu, regulamin oraz lista nagrodzonych uczniów zostaną ogłoszone na
stronie www.wisloka.pl oraz mediach społecznościowych Organizatora.
5. Pliki do pobrania z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), zgodą Rodzica/Opiekuna
(Załącznik nr 2) oraz wzór szablonu pracy konkursowej (Załącznik nr 3) znajdują się na stronie
www.wisloka.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) przyznania dodatkowych wyróżnień,
b) wprowadzania zmian w Regulaminie,
c) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
d) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac.
7. Dodatkowe informacje udzielone zostaną pod adresem konkurs@wisloka.pl
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