Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 34/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29.05.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Skarby Natury Gminy Somonino”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Skarby Natury Gminy Somonino” jest
Gmina Somonino, która realizuje operację pn. „Zasoby naturalne skarbem Gminy
Somonino”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
2. Cele główne konkursu to:
 wzrost świadomości mieszkańców Gminy Somonino o walorach naturalnych Gminy
Somonino, jej różnorodności przyrodniczej,
 kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska
naturalnego.
3. Tematem konkursu są zasoby naturalne występujące na terenie Gminy Somonino oraz
ich wykorzystanie, zwrócenie uwagi uczniów na bioróżnorodność i liczne walory
zasobów naturalnych: lasów, jezior, łąk, rzek i terenów atrakcyjnych turystycznie.
Tematem może być również wykorzystywanie tych zasobów – pozyskiwanie zielonej
energii, czerpanie z bogactwa natury w życiu codziennym – w kuchni, uprawach,
wypoczynku.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych na terenie
Gminy Somonino.
5. Każdy uczeń może przekazać jedna pracę, wykonaną w dowolnej technice
plastycznej. Przed zgłoszeniem udziału w konkursie uczestnik powinien zapoznać się
z regulaminem. Dokonanie zgłoszenia do konkursu będzie traktowane równoznacznie
z zapoznaniem się z regulaminem oraz jego akceptacją.
6. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie poprzez:
 wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz,
 dostarczenie podpisanej na odwrocie pracy plastycznej do sekretariatu szkoły, do której
uczeń uczęszcza.
7. Wraz z pracą plastyczną uczestnik dostarczy kartę zgłoszeniową zawierającą:
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8.

imię i nazwisko autora pracy,
nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza,
wiek autora pracy,
tytuł pracy.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 19 czerwca 2020 (decyduje data
wpływu pracy do danej szkoły).
9. W ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę wygląd i sposób wykonania pracy,
pomysłowość i kreatywność, a także przekaz pracy, zastosowanie się do tematyki i celu
konkursu. Komisja weźmie pod uwagę wiek autora pracy i jej wykonanie na poziomie
wiekowym ucznia.
10. Ocena prac podzielona będzie na dwa etapy. Etap pierwszy będzie polegał na ocenie
prac przez poszczególne szkoły, do których trafią prace uczniów. Każda ze szkół może
wytypować maksymalnie 10 prac, które przekaże do Urzędu Gminy Somonino
najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020. Szkoły powinny wziąć pod uwagę wiek
uczestników, sugeruje się podział prac na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz
pozostałych. W drugim etapie oceną zajmie się komisja konkursowa złożona z sześciu
członków komisji – dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby oraz
czterech pracowników Urzędu Gminy Somonino. W etapie drugim zostanie wybranych
piętnaście najlepszych prac.
11. Kartę zgłoszeniową wraz z pracą można składać osobiście lub pocztą w szkole, do
której uczeń uczęszcza w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs plastyczny:
Skarby Natury Gminy Somonino”.
12. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 lipca o godz. 12.00. za pośrednictwem strony
internetowej Gminy Somonino oraz fanpage facebook Gminy Somonino. Ze względu
na dynamiczną sytuacją epidemiologiczną sposób wręczenia nagród zostanie określony
w ogłoszeniu wyników.
13. Organizator przewiduje przyznanie nagród dla piętnastu najlepszych prac.
14. Ponadto najciekawsze trzy prace będą zamieszone w ulotkach o tematyce
proekologicznej, które Gmina Somonino wyda po zakończeniu konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu bez
podania powodu.
16. Osoby do kontaktów bezpośrednich z ramienia Organizatora: Marta Skrzypkowska,
tel. 58 743-23-53, Małgorzata Otłowska, tel. 58 743-23-49.
17. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do
konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą
na Organizatora. Prace mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez
dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów.
18. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem,
posiadające znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.

2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

19. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na
publikację danych osobowych uczestników konkursu, w tym ich wizerunków oraz prac
w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.
20. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą
w Somoninie. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania pn. „konkursy
plastyczne” dostępne są w Urzędzie Gminy w Somoninie oraz na stronie internetowej
http://bip.somonino.pl/
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Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 34/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29.05.2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„Skarby Natury Gminy Somonino”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Organizatorem konkursu plastycznego „Skarby Natury Gminy Somonino” jest Gmina
Somonino, która realizuje operację pn. „Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino”,
współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Dane autora pracy:
1

Imię i nazwisko, wiek autora
pracy

2

Adres zamieszkania

3

Nazwa szkoły, do której uczeń
uczęszcza

4

Tytuł pracy

Dane rodzica lub opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko rodzica lub
1
opiekuna prawnego

Oświadczam, że:
- deklaruję chęć udziału mojego dziecka w konkursie plastycznym pn. „Skarby Natury
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Gminy Somonino”.
- zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego pn. „Skarby Natury Gminy
Somonino”.
- wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych mojego dziecka, w tym
jego wizerunku oraz pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych
z konkursem plastycznym.
............................................................
(podpis)

ZOGDA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu w celu
usprawnienia kontaktu w sprawach wynikających z rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego pn. „Skarby Natury Gminy Somonino” orgaznizowanego Gminę Somonino.
Numer telefonu............................................................

............................................................
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą
w Somoninie. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania pn. „konkursy plastyczne”
dostępne są w Urzędzie Gminy w Somoninie oraz na stronie internetowej
http://bip.somonino.pl/
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