
Regulamin konkursu „Zainwestuj w naszą planetę” 

  

  

I. Organizator:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku 

II. Patronat honorowy: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

III. Patronat medialny: 

portal Wybrzeże24.pl 

IV. Cel konkursu:  

Promocja ochrony środowiska, poszerzenie świadomości ekologicznej oraz 

inspirowanie do życia zgodnego z naturą. Ponadto rozwijanie umiejętności 

kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii.  

  

V. Zasady i warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów w 2 kategoriach wiekowych: 

a) klas VII-VIIII szkół podstawowych, 

b) szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.  

2. Organizator nagrodzi autorów najlepszych prac.  

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu pod hasłem 

„Zainwestuj w naszą planetę” w dowolnie wybranym programie 

komputerowym (np. PowerPoint, Canva, Gimp) w formacie A4. Pracę 

należy przesłać w formacie pdf do 8 maja 2022 r. do Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Gdańsku na adres mailowy konkursy.pbw@gmail.com (w 

treści maila proszę podać imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy 

ucznia lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich oraz 

szkołę).  

 

4. Do konkursu należy zgłaszać pracę wcześniej niepublikowaną 

i nieprezentowaną w innych konkursach.  

5. Plakat powinien być wykonany samodzielnie. Jeden uczeń może być autorem 

tylko jednej pracy.  

6. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada 

pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 



trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich 

przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.  

7. Przesłanie plakatu przez uczestnika oznacza, że uczeń lub opiekun 

prawny/rodzic uczestnika konkursu:  

a) zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu 

oraz zapoznał się  z informacją o przetwarzaniu danych osobowych;  

b) zgodził się na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

swojego  wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego 

w ramach pracy konkursowej, poprzez umieszczanie pracy na stronie 

internetowej oraz fanpage’u na Facebooku organizatora w celu informowania 

o przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. Zgoda jest nieodpłatna, nie 

jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie 

formy publikacji. Zgoda  na  utrwalenie   i  rozpowszechnianie  wizerunku  

obejmuje  także  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnianie,  kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną 

techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

opublikowania we wskazanych celach; 

 

8. Laureaci zostaną wyłonieni podczas prac komisji konkursowej złożonej 

z pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. 

VI. Wyniki konkursu i nagrody:  

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 maja 2022 r. Informacja zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej organizatora i patrona konkursu 

oraz na fanpage’u na Facebooku biblioteki.  

 

2. Organizator powiadomi laureatów o sposobie rozdania nagród.  

  

VII. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, 

nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania tych informacji 

na stronie internetowej Organizatora i patronów konkursu oraz w prasie, 

mediach społecznościowych i w internecie.  

 

2. Dodatkowych informacji udzielają: Klaudia Malinowska, Justyna Malinowska, 

tel. 58 344 01 68 wew. 106, mail: wspomaganie@pbw.gda.pl. 
  

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Administratorem danych uczestników konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 

341 70 87,  e-mail sekretariat@pbw.gda.pl.  

 



1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora ochrony danych: 

e-mail iod@pbw.gda.pl   

2. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz wyłonienie 

zwycięzców konkursu. Organizacja konkursu ma również na celu prowadzenie 

działalności służącej inspirowaniu i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej.  

3. Podstawą przetwarzania danych  oraz – wziąwszy pod uwagę charakter konkursu – 

opublikowanie wizerunku, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda uczestnika konkursu 

(lub jego rodzica/opiekuna prawnego) wyrażona poprzez świadome podanie danych i 

przeslanie prac konkursowych.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu. 

Dane osobowe mogą ̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa. Ze względu na publikację prac konkursowych 

na stronie internetowej oraz Fanpage na Facebooku administratora krąg odbiorców jest 

nieograniczony.  

5. Dane osobowe będą ̨ przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu 

lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w 

konkursie.  

7. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administrator nie 

będzie mógł   wówczas publikować wizerunku uczestników, co nie jest jednoznaczne z 

usuwaniem zdjęć, na publikacje których wcześniej Uczestnicy wyrazili zgodę. Wycofanie 

się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub 

adres pocztowy Administratora.  

8. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl)  

  

  


