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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

NA SPOT ZACHĘCAJĄCY DO WYMIANY PALENISK DOMOWYCH  

W ramach realizacji projektu pn  „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 

na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji- etap” 

II Numer Projektu: RPMP.04.04.02-12-0248/18. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na spot (filmik) 

zachęcający do wymiany palenisk. 

2. Organizator konkursu: Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 

Piwniczna – Zdrój 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych (klasy V-VIII )znajdujących 

się na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. 

 

II. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest stworzenie spotu (filmiku) zachęcającego mieszkańców Gminy 

Piwniczna-Zdrój do wymiany starych kotłów oraz podnoszenie świadomości 

ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej 

okolicy. 

 

III. Organizator konkursu: 

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój  

 

IV. Przedmiot konkursu i jego przebieg: 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki spot (filmik) ujęty w formie multuimedialnej, 

trwający maksymalnie 3 minuty o tematyce zachęcającej do wymiany palenisk. 

2. Pracę konkursową należy nagrać na płytę CD lub DVD. Płyta powinna być podpisana 

imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać pełną nazwę szkoły. 

3. Prace konkursową zawierającą płytę z filmem należy złożyć w terminie do 15 lutego 

2023r do godz.: 15:00 w sekretariatach poszczególnych szkół na terenie Gminy. 

4. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem szkoły oraz 

poprzez informację na stronie www.piwniczna.pl do dnia 28 lutego 2023r. 

5. O szczegółach konkursu oraz o wręczeniu nagród organizator poinformuje za 

pośrednictwem szkoły. 

V. Szczegółowe warunki uczestnictwa: 

a. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne, nigdzie wcześniej 

niepublikowane i nieprzedstawiane w innych konkursach. 

b. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej 

samodzielnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

c. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi.  

d. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane: 

- imię i nazwisko autora, wiek uczestnika, adres zamieszkania, klasa,  

- oświadczenie rodzica (zał. 1 do regulaminu) o wyrażeniu zgody na udział dziecka w 

konkursie oraz  na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

http://www.piwniczna.pl/
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- adres, nazwę i numer szkoły  

Prace należy zgrać na płytkę CD/DVD. 

e. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu. 

f. Wygrana praca zostanie zamieszczona na stronie internetowej wnioskodawcy. 

g. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa 

nieodpłatnie Organizator Konkursu. 

h. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

VI. Konkurs będzie przeprowadzony:  

a)przez Komisję powołaną przez organizatora, która spośród zgłoszonych przez 

poszczególne placówki prac konkursowych wybierze  3 laureatów oraz 3 wyróżnienia 

VII. Ocena prac konkursowych:  

1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu, wartość merytoryczna, artystyczna, 

techniczna, oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

zaangażowanie w przygotowanie prac, 

2. Jury może przyznać więcej niż jedną nagrodę główną. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Jury może przyznać również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

VIII. Nagrody: 

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, z zastrzeżeniem, że będą one  

o wartości nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 500 zł. 

IX. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2023 r. 

2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony 

internetowej Urzędu oraz za pośrednictwem dyrektorów szkół przed uroczystym 

wręczeniem nagród. 

X. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

3. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz.1000). 

 

XI. Kontakt do koordynatora konkursu: 

Agnieszka Lompart-Porębska 

UMIG Piwniczna-Zdrój, pokój nr 6 

Tel.: 18 4464043 

aporebska@piwniczna.pl 
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Załącznik nr 1 

 

 

Piwniczna-Zdrój, … ………….. 

 

 

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

Imię i nazwisko ucznia-autora pracy, klasa 

 

 

Oświadczenie 

 

 
Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanego projektu. Zgłaszany projekt nie był nagrodzony 

w innym konkursie oraz obecnie nie bierze udziału w żadnym innym konkursie niż Wymiana 

źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem 

obniżenia poziomu niskiej emisji- etap” II Numer Projektu: RPMP.04.04.02-12-0248/18. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

 

Data/Podpis ucznia…………………………. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie 

przedmiotowym organizowanym przez Urząd Miejski w PiwnicznejPiwniczna-Zdrój. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikacji nagrodzonych prac 

na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia  na 

podstawie art.13 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 „RODO”) przez Gminę Piwniczna-Zdrój 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Podpis rodzica ............................... 

 
 


