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REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

”Pszczoła naszym przyjacielem” 

 

I. ORGANIZATOR, CEL KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” (dalej 

Organizator) z siedzibą w Parczewie, ul. Harcerska 8. 

2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia 

człowieka i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego, 

b) zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne 

wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji 

środowiska, którego dużą część stanowią pszczoły oraz drzewa, kwiaty  

i wszystkie rośliny niezbędne dla życia pszczół, a tym samym życia człowieka, 

c) uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania 

zachowań proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez 

to możliwość pozyskiwania wysokowartościowych produktów pszczelich, 

które są wielkim skarbem przekazywanym przez naturę człowiekowi, 

d) upowszechnianie wiedzy na temat produktów wyrabianych na bazie miodu, 

e) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców i ich integracja, 

f) krzewienie kultury lub dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu,  

g) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD, 

h) promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD. 

3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany  

w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z obszaru Lokalnej 

Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” tj. gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, 

Podedwórze, Milanów, Jabłoń, Siemień, Ostrów Lubelski za wyjątkiem pracowników 

Organizatora i członków Komisji Konkursowej.  

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe uczestników: 

I kategoria - uczniowie klas I – IV szkół podstawowych, 

II kategoria - uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych. 

2. W trakcie konkursu będą rozpowszechniane informacje dotyczące Osi IV Leader, 

prezentacji dobrych praktyk oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego w 

ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

III. WYKONANIE PRAC 

1. Tematyka Konkursu obejmuje życie pszczół w środowisku naturalnym. Mając na 

uwadze potrzebę ochrony środowiska naturalnego, Konkurs ten ma pogłębić 

świadomość dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat dobrodziejstw, jakie niesie 

ze sobą pszczoła miodna oraz uświadomić zakres zagrożeń wynikających z 

masowego ginięcia pszczół.   

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
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2. Technika wykonywania prac: rysunek (kredka, pastela sucha, ołówek) lub malarstwo 

(akwarela, farba akrylowa, farba plakatowa, pastele olejne, tempery). 

3. Format pracy: max. A3. 

4. Prace należy opisać na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa 

szkoły. 

5. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.  

 

IV TERMINARZ KONKURSU I OCENA PRAC 

1. Konkurs rozpoczyna się 02.09.2019 r.  

2. Komisja Konkursowa (składająca się z co najmniej trzech osób) powołana przez 

Dyrektora placówki oceni wykonane prace i wybierze maksymalnie 5 najlepszych z 

każdej kategorii. 

3. Zwycięskie prace z każdej kategorii, każda placówka przekaże Organizatorowi 

konkursu do dnia 23.09.2019 r. 

4. Autorzy zwycięskich prac z każdej kategorii z poszczególnych placówek oświatowych 

będą zobowiązani wypełnić karty zgłoszeniowe (w załączeniu).  

Uwaga: W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego na uczestnictwo w Konkursie. 

5. Organizator Konkursu (poprzez powołaną Komisję Konkursową) spośród 

otrzymanych prac dokona ostatecznego wyboru 3 najlepszych prac w każdej kategorii. 

Komisja może również przyznać wyróżnienia. 

6. Kryteria oceny: estetyka, pomysłowość i stopień trudności wykonania. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

8. Prace przekazane Organizatorowi przechodzą na jego własność. 

9. Organizator ma prawo prezentowania prac na wystawie pokonkursowej podczas 

Jarmarku Pszczelarskiego. 

 

V. NAGRODY  

1. W wyniku Postępowania Konkursowego Komisja Konkursowa dokona ostatecznego 

wyboru i przyzna atrakcyjne nagrody (min.: gry planszowe, zestawy edukacyjne, 

pendrive, książki, gadżety promocyjne, wyroby z miodu) w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

I kategoria - uczniowie klas I – IV szkół podstawowych, 

II kategoria - uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych. 

2. Komisja może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych 

walorach artystycznych. 

3. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas imprezy pszczelarskiej w dniu 

29.09.2019 r. Szczegółowa godzina zostanie podana przez Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród 

głównych w związku z niskim poziomem prac. 

5. Prace i zgłoszenia niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie. 

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego 

interpretacja należy do Komisji Konkursowej.  

 

V. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu będzie Lokalna Grupa 

Działania „Jagiellońska Przystań” (ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew). 
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2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

biuro@lgdparczew.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych: 

ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit a) 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). 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, 

dokonania oceny przez Komisję Konkursową, przygotowania i realizacji działań 

promocyjnych dla zwycięzców, w celach sprawozdawczych oraz realizacji 

zobowiązań wynikających ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska 

Przystań”. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj.: Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do 

wykonywania czynności z zakresu kontroli i audytu. 

6. Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 roku. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

11. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jednakże brak 

zgody uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny nadesłanych prac, wyłonienie 

zwycięzców i wręczenie nagród. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Informacje dotyczące Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej (m.in. na 

stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

pod adresem www.lgdparczew.pl) 

http://www.lgdparczew.pl/
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2. Opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się  

z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z 

organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego wywieszenia na tablicy 

ogłoszeniowej, znajdującej się w siedzibie organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
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„KARTA ZGŁOSZENIA” 

KONKURS PLASTYCZNY 

Imię i nazwisko 
 

 

Klasa 
 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Tel. ucznia lub prawnego opiekuna 
 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu „KONKURSU PLASTYCZNEGO - 

Pszczoła naszym przyjacielem” (dalej Konkurs). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich, ww. danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania 

„Jagiellońska Przystań” (ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew) w celach związanych z realizacją Konkursu. 

Dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim 

wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji 

Konkursu zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na 

stronie internetowej www.lgdparczew.pl oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, 

czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu będzie Lokalna Grupa Działania 

„Jagiellońska Przystań” (ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew). 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@lgdparczew.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny administratora danych: ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew. 

3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa – art. 6 ust. 1 lit a) 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). 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny 

przez Komisję Konkursową, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców, w 

celach sprawozdawczych oraz realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 

„Jagiellońska Przystań”. 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa tj.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne 

podmioty uprawnione do wykonywania czynności z zakresu kontroli i audytu. 

6) Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu. 

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, 

nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 roku. 

9) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

http://www.lgdparczew.pl/
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prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony 

danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o 

ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

11) Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jednakże brak zgody 

uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny nadesłanych prac, wyłonienie zwycięzców i wręczenie 

nagród. 

12) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

………………………..                                                    ……………………………………  
miejscowość, data                                                                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna    

                                                                                                                          prawnego uczestnika konkursu* 
* jeżeli dotyczy 

 


