
REGULAMIN KONKURSU  
„ŚWIAT MALOWANY NATURĄ” 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
 
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Dyrektora Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  
 
II. CELE KONKURSU  
 
Celami niniejszego Konkursu są:  
1) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej terenów przyrodniczo cennych na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków,  
2) zachęcanie do spędzania wolnego czasu w terenach zieleni, 
3) zachęcanie dzieci do obserwacji przyrody,  
4) pobudzenie zainteresowania przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, 
5) kształcenie sprawności manualnej i poznanie nowych technik plastycznych, 
6) rozwijanie aktywności twórczej u dzieci, 
7) pobudzanie wyobraźni i pomysłowości wśród dzieci, 
8) rozwijanie wrażliwości estetycznej przez dzieci,  
9) rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 
 
III. TEMATYKA PRAC  
 
W ramach Konkursu powinna być wykonana praca plastyczna przedstawiająca ulubione zielone 
miejsce w Krakowie. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale zawierającą elementy 
naturalne (np. przyklejone liście, kwiaty, trawa czy gałązki) lub w całości z naturalnych 
elementów lub przy ich wykorzystaniu (np. odbijanie liści, kwiatów). 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 6 lat, za pośrednictwem 

przedszkoli, do których te dzieci uczęszczają. 

2. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę zawierającą poniższe informacje: 

Metryczka:  

 
Imię i nazwisko autora  

 

 
Wiek autora 

 

 
Nazwa i dane Przedszkola z numerem 
telefonu i adresem e-mail  

 

 

3. Prace należy składać do dnia 23.06.2021r. na adres: 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  

ul. Reymonta 20  

30-059 Kraków 



z dopiskiem: ,,KONKURS - ŚWIAT MALOWANY PRZYRODĄ”  

lub przesłać skan lub zdjęcie pracy na adres: biuro@zzm.krakow.pl 

wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Każdy uczestnik (dziecko) może zgłosić jedną pracę.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30 czerwca 2021r. Przedszkola, których 

wychowankowie otrzymają nagrody zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 

6. Jury konkursu składać się będzie z pracowników Zespołu Kraków w Zieleni Zarządu Zieleni 

Miejskiej w Krakowie.  

7. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem,  

- estetyka wykonania pracy,  

- kreatywność i pomysłowość.  

8.  Uczestnik przystępując do konkursu musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po 

stronie Uczestników. 

10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego 

Regulaminu. 

 
V. NAGRODY  

 
1. Dla 100 wyłonionych zwycięzców (uczestników, których prace Jury oceniło najwyżej)  

Organizator konkursu przewiduje nagrodę w postaci pomocy edukacyjnej - Spacerownika 

Odkrywcy Przyrody.  

2. Przedszkola, których wychowankowie zostaną nagrodzeni zostaną powiadomione 

telefonicznie lub mailowo i wówczas zostanie ustalona droga przekazania nagród 

zwycięzcom. 

3. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, z zastrzeżeniem art. 21. ust. 1 pkt 6, 6a i 68, od nagród o wartości przekraczającej 

jednorazowo 760,00 zł brutto pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 

10 % wygranej lub nagrody.  

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: 30-059 
Kraków, ul. W. Reymonta 20, który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dziennik 
Ustaw z 2019 r. poz. 1781). 
2. Dane osobowe Pana/Pani przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu „ŚWIAT 
MALOWANY NATURĄ”.  
3. W dowolnym momencie Pan/Pani może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
kierując w tej sprawie wniosek na adres iod@zzm.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. 
W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  
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4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich 
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie 
do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
5. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jednak nie 
dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji zadania - okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz 
rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w 
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj do 5 lat.  
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
7. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2 odbiorcami danych 
osobowych Pana/Pani mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZM przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 
c) inne podmioty w związku z publikacją danych w materiałach promocyjnych oraz social 
mediach Administratora - Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia 
Dublin 2) oraz  Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlandia, który przetwarzane Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce 
prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach 
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl). 
8. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland dane mogą być udostępniane 
partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.  Informacje o zasadach przetwarzania 
danych oraz możliwości skorzystania z  praw  przysługujących  na  mocy przepisów RODO 
zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych” https: //www. facebook. com/ privacy  
/explanation. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
10. Zarząd Zieleni Miejskiej przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.zzm.krakow.pl  
3. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie 
prawo odwołania Konkursu lub zmiany jego terminu. 
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ZGODA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do 

udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia, 

nazwiska, wieku, nazwy i adresu przedszkola  na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu,  

w szczególności informujących o jego wynikach. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z 

udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

 Niniejsza zgoda:  

•  nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

• dotyczy umieszczania wizerunku w informacyjnych materiałach drukowanych, w Internecie, 

na stronach internetowych oraz Instagram, Youtube, Facebook, prowadzonych przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Krakowie, 

• wizerunek jest przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 
 
 
 

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

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy) 

 


