
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„POJAZD PRZYSZŁOŚCI” 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu - „POJAZD PRZYSZŁOŚCI”, 

zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Partnerami konkursu są Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Mielcu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie POJAZDU PRZYSZŁOŚCI z surowców 

wtórnych. Wymagana jest duża kreatywność i pomysłowość.  

5. Cele Konkursu: 

 zwrócenie uwagi na kwestie związane z gospodarką odpadami, 

 kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska, 

 zainteresowanie ideą segregacji odpadów i możliwościami ich  

odzyskiwania, 

 propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, 

 propagowanie wśród mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów,  

 zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego. 

6. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

7. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 10 do 14 lat (tj. odpowiednik IV-VII 

klasy szkoły podstawowej) zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Zgłoszenia dokonywane są przez placówkę (szkołę, świetlicę środowiskową itp.) 

działającą na terenie Gminy Miejskiej Mielec.  

8. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu 

(zwanego dalej „Regulaminem”) jest równoznaczne z wyrażeniem woli 

respektowania warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich decyzji 

podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem 

Konkursu. 
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II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział każda placówka działająca na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec, która: 

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, 

b) prawidłowo wypełni i złoży kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik nr 1 do  

niniejszego Regulaminu), 

c) wytypuje reprezentującą ją 3 osobową drużynę (dzieci w wieku 10 do 14 lat 

zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec), 

d) złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie  

na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do nazwy 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  

pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) (załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 

nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

2. Każda placówka może wystawić maksymalnie 1 pojazd. 

3. Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać osobiście lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie Organizatora, ul. Żeromskiego 23, 

39-300 Mielec (budynek za Policją), Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami, pokój nr 14, 15 lub 16 do dnia 09.03.2020 r. – liczy się data wpływu. 

4. Zgłoszenia niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie  

konkursu, lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, uważa się za 

nieważne. 

5. Niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie niniejszego Regulaminu 

wiąże się z dyskwalifikacją danej placówki w konkursie. 

6. Pojazd należy dostarczyć do wyznaczonego przez Organizatora miejsca zgodnie  

z przyjętym harmonogramem.  

7. Zwycięskie pojazdy (za I, II, III miejsce) przechodzą na własność Organizatora.  

8. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań związanych z konkursem, 

Organizator zwraca placówce pojazd.  

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

zwycięzców konkursu na stronach Urzędu Miejskiego, facebook’u miejskim oraz 

podczas Festiwalu Techniki i Nauki (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin członków  

komisji konkursowej. 

11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

12. Wymagania dotyczące pojazdu: 

 technika wykonania dobrowolna, 

 pojazd może być wykonany tylko z surowców wtórnych (np. puste puszki, 

butelki plastikowe, nakrętki, makulatura itp.) i/lub materiałów naturalnych (np. 

drewno, gałęzie itp.), 

 pojazdy muszą być tak skonstruowane, aby mogły się poruszać (np. pchane, 

napędzane siłą nóg, podwieszane uczestnikom na szelkach) – pojazdy będą 

prezentowane przez uczestników podczas paradnego przejazdu finału Festiwalu 

Techniki i Nauki. 
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13. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów, jakie mogą się wiązać  

z dokonaniem zgłoszenia. 

 

 III. Harmonogram Konkursu: 

1. 09.03.2020 r. – termin przyjmowania zgłoszeń, 

2. 18.05.2020 r.- 22.05.2020 – termin przekazania pojazdu do wyznaczonego przez 

Organizatora miejsca, 

3. 25.05-26.05.2020 r.- ocena przez komisję konkursową zgłoszonych pojazdów, 

4. 29.05.2020 r. - rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

podczas finału Festiwalu Techniki i Nauki. 

5. 29.05.2020 r. – paradny przejazd POJAZDÓW PRZYSZŁOŚCI, prezentacja 

pojazdów przez drużyny. 

6. 29.05-05.06.2020 r. – wystawa pojazdów. 

 

 IV. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

1. Przygotowaniem, organizacją i wszelkimi pracami związanymi z Konkursem  

kieruje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja oceni oryginalność, kreatywność oraz zgodność materiałów, z jakich 

wykonane zostaną pojazdy. 

3. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody za zajęcie odpowiednio I, II oraz III 

miejsca (nagrody dla drużyn/dzieci). 

4. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę dla zwycięskiej placówki – myjka 

parowa firmy Karcher SC4. 

5. Komisja przyzna nagrodę dla przedstawiciela placówki/opiekuna zwycięskiej 

drużyny. 

6. Przyznane w konkursie nagrody nie podlegają zmianie na jej równowartość 

pieniężną ani przekazaniu osobom trzecim. 

7. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do odbioru nagród osobiście lub przez 

upoważnione przez nie osoby w dniu wskazanym przez Organizatora. 

8. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

10. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie, a informacja  

o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

11. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. 

12. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie prac konkursowych 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez 

niego przetwarzane zgodnie z 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/ (Dz. Urz. UE L Nr 119,  s. 1), tylko i wyłącznie 
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do celów konkursu na podstawie oświadczenia o wyrażeniu stosownej zgody, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

2. Spełnienie obowiązku informacyjnego przez Organizatora konkursu następuje 

poprzez zapoznanie uczestnika konkursu z klauzulą informacyjną, której wzór 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  

3. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje, które są wynikiem 

indywidualnej pracy twórczej uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich  

i wolne od wad prawnych.  

4. Z chwilą zgłoszenia projektu do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie 

z nazwy przez organizatora dla celów konkursowych.  

5. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje przeniesienie na Organizatora 

praw autorskich przez autora/ów zwycięskiego/ich pojazdu/ów i nieodpłatne 

wykorzystywanie go/ich na wszystkich polach eksploatacji. Organizator będzie 

uprawniony do korzystania z pojazdu/ów bez konieczności każdorazowego 

podawania danych zwycięzcy konkursu.  Na te warunki uczestnik wyraża zgodę 

poprzez przystąpienie do konkursu.  

6. Organizator będzie miał prawo do:  

a) upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotniania projektu 

bez ograniczeń;  

b) rozpowszechnianie projektu w każdy sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie  

i udostępnianie; 

c) dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynajmować oryginał  

i egzemplarze projektu. 

 

       VI. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu 

lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiej nazwy, w każdym 

momencie, bez podawania przyczyn. 

2. Treść Regulaminu konkursu dostępna jest w siedzibie Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe,  

jak i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby  

trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.  

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych  

osobowych i informacji podanych w związku z Konkursem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika 

Konkursu nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika 

Konkursu oraz danych nieprawdziwych lub niepełnych. 

6. W przypadku niewyłonienia przez komisję konkursową zwycięzcy lub otrzymania 

niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość  



REGULAMIN KONKURSU „POJAZD PRZYSZŁOŚCI” 

 

5 5 

wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału konkursu na późniejszy 

termin. 

7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień  

Regulaminu Konkursu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy  

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

9. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów, wynikłych w związku  

z przedmiotowym konkursem, jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla  

siedziby Organizatora. 

10. Wszelkich, dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy 

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w 

Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel. 017 787 4271, 017 787 4272, 

017 787 4273 lub 017 787 4274. 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „POJAZD PRZYSZŁOŚCI”. 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie  

„POJAZD PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

Nazw placówki:   

Adres siedizby:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

Oświadczam, że placówka zgłoszona jest do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

                                                                       …………………………………………….... 
                                                                                                                           (podpis osoby reprezentującej placówkę) 

 

Zgłaszam następujący skład drużyny reprezentującej placówkę: 

(imię, nazwiko, wiek) 

Zgłaszana do 

Konkursu drużyna 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

Opiekun drużyny: 

(imię, nazwisko) 

Opiekun: 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE 

PODPISAĆ. Podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej w siedzibie Organizatora, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, Wydział Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój nr 14, 15 lub 16, z dopiskiem: (KONKURS POJAZD 

PRZYSZŁOŚCI). Intergralną częścią karty zgłoszenia stanowi zgoda rodzinca/opiekuna na udział 

dziecka w konkursie. 

 

 

…………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
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Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w organizowanym konkursie  
 

 
ROK URODZENIA UCZESTNIKA               TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/ OPIEKUNA 

 

 

 

 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mojego podopiecznego** w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych, w tym 
publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku. Jednocześnie oświadczam, że mojego dziecka/mojego podopiecznego** stan zdrowia pozwala na 

udział w niniejszym Konkursie.  

Data i miejsce  Podpis Rodzica/Opiekuna 

 

**Niepotrzebne skreślić 

 
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mielca, 

a klauzula informacyjna zawierająca przysługujące Panu/Pani  uprawnienia znajduje się pod adresem: http://www.mielec.pl/informacja-o-
rodo-urzedu-miejskiego-w-mielcu/ oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Mielcu. W razie potrzeby może się Pan/Pani 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@um.mielec.pl, tel. 177874033. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECZĘĆ PLACÓWKI 

  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA IMIĘ I NAZWISKO  RODZICA/OPIEKUNA 

  

http://www.mielec.pl/informacja-o-rodo-urzedu-miejskiego-w-mielcu/
http://www.mielec.pl/informacja-o-rodo-urzedu-miejskiego-w-mielcu/
mailto:iod@um.mielec.pl
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „POJAZD PRZYSZŁOŚCI”. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości autorskich praw majątkowych do POJAZDU PRZYSZŁOŚCI w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231). 

 

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

          miejscowość, data                                  podpis  

  

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „POJAZD PRZYSZŁOŚCI”. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, 

w tym: ich wizerunku oraz imienia i nazwiska, w celu i w zakresie niezbędnym do udziału  

w konkursie „POJAZD PRZYSZŁOŚCI” organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

  

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

          miejscowość, data                                  podpis  

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „POJAZD PRZYSZŁOŚCI”. 

  

 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

  

W związku z uczestnictwem w konkursie „POJAZD PRZYSZŁOŚCI” organizowanym przez 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu wyrażam 

zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestników reprezentujących placówkę w: 

 publikacjach na stronie internetowej, portalach społecznościowych, 

 podczas finału konkursu,  

 wydawnictwach i w materiałach promocyjnych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U.  z 2019 r., poz. 1231). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana  

w dowolnym czasie.  

 

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

          miejscowość, data                                  podpis  
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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu „POJAZD PRZYSZŁOŚCI”. 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

 
W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 

Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą adresu 

iod@um.mielec.pl, tel. 17 7874033. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody, w zakresie i w celu uczestnictwa w Konkursie „POJAZD PRZYSZŁOŚCI” organizowanym przez 

Urząd Miejski w Mielcu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzcy mogą być 

przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Dane 

osobowe zostaną opublikowane we wskazanych wyżej miejscach (nieograniczony krąg odbiorców). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 10 lat. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mielcu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału  

w konkursie. 

10. Pani/Pana dane mogą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

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

miejscowość, data                                              podpis 
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