
 
 

REGULAMIN KONKURSU „Zakochaj się w Klimacie” 
 

Jednym z zadań jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, jest prowadzenie działalności, mającej na celu 
aktywizację mieszkańców Krakowa do podejmowania działań na rzecz klimatu, z zastosowaniem instrumentów 
partycypacji społecznej. Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki 
klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szerokorozumiane działania proklimatyczne. 
 

I. Organizatorem konkursu jest jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, reprezentowana przez 
Dyrektora Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie, z siedzibą przy os. Szkolne 27,  
31-977 Kraków.  
 

II. Partnerem konkursu jest Młodzieżowa Rada Krakowa. 
 

III. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych 
na terenie miasta Krakowa. 
 
Celami niniejszego konkursu jest: 
1) zdobywanie i pogłębianie przez uczestników wiedzy dotyczącej adaptacji miasta do zmian klimatu 

i ochrony środowiska, 
2) rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności oraz twórczej wyobraźni uczestników konkursu. 

 
IV.    Przedmiot i zasady konkursu. 

1. Konkurs polega na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej o formacie A4 prezentującej rozwiązania  
w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace 
wykonane w innym formacie, zostaną zdyskwalifikowane i nie zostaną ocenione przez Komisję 
konkursową. 

2. Prace należy wykonać przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej np. malarska, rysunku, graficzna, 
kolażu.  

3. Gotową pracę podpisaną na odwrocie, imieniem i nazwiskiem, numerem klasy, należy przesłać na adres:  
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, 

os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, 
z dopiskiem „Zakochaj się w Klimacie”. 

4. Prace należy dostarczyć w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. włącznie (decyduje data 
wpływu do jednostki). 

5. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć:  
1) Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1) wypełnioną komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami i podpisaną 

przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu lub pełnoletniego uczestnika konkursu, 
2) zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2),  
3) zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3), 
4) licencję na korzystanie przez Organizatora z pracy (zał. 4). 

6. Każdy Uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedną pracę plastyczną, a przesłanie większej ilości prac 
przez jednego uczestnika dyskwalifikuje całkowicie jego udział w konkursie. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane zbiorowo. 
8. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową, w skład której wejdzie ogółem 5 osób  

tj. 2 pracowników jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie oraz 3 członków 
Młodzieżowej Rady Krakowa.  

9. Komisja konkursowa oceni prace pod względem: 
1)  zgodności z tematem,  
2) edukacyjnego przekazu problematyki klimatycznej, 
3)  wyrazu artystycznego, oryginalności pomysłu i kreatywności, 
4) samodzielnego wykonania. 

10. Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4  kategoriach wiekowych: 
1) kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych, 
2) kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych, 
3) kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych, 
4) kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

11. W każdej z czterech kategorii wiekowych Komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. 



12. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie oraz innego 
podziału nagród. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2023 r. do godz. 14.00, a laureaci konkursu zostaną 
poinformowani o jego wynikach mailowo oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook,  
w formie publikacji zwycięskich prac na fanpage Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Uczestnik udziela 
Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy (zał. nr 4). 

14. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrodę rzeczową w postaci dekoracyjnej kropli burzowej – 
barometru cieczowego oraz proekologiczne gadżety. Ponadto, w późniejszym terminie laureaci otrzymają 
kalendarz ekologiczny na kolejny rok przedstawiający ilustracje zwycięskich prac.   

15. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali, o której terminie i miejscu laureaci zostaną 
poinformowani mailowo. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wręczenia nagród (spotkanie indywidualne lub 
wysyłka nagrody pocztą). 

17. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora drogą 
mailową i telefoniczną w zakresie dotyczącym tej edycji konkursu.  

18. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie 
Uczestników. 
 

V. Ochrona danych osobowych. 
1. Administratorem danych osobowych jest Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie  

z siedzibą przy os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, 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. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego  

„Zakochaj się w Klimacie”. 

4. W dowolnym momencie Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kierując  

w tej sprawie wniosek na adres mpotoczny@kegw.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Szkolne 27, 31-977 Kraków. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ich 
przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Dane Uczestników będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jednak nie 
dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji konkursu - 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.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.  
8. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  
9. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przyjęła i przestrzega polityki bezpieczeństwa.  
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w szczególności ww. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
VI. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://kegw.krakow.pl/. 
2. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo 

odwołania konkursu lub zmiany jego terminu. 
3. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy. 
4. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu, które zawierają co najmniej imię, nazwisko  

i adres do korespondencji uczestnika (opiekuna prawnego uczestnika) składającego reklamację, jak 
również opis podstaw reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres organizatorów. 

5. Organizatorzy wyślą odpowiedź na adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie   
14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. 

6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Organizatorzy. 
7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.  

https://kegw.krakow.pl/


Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w konkursie „Zakochaj  się w Klimacie”  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział (należy wypełnić komputerowo lub czytelnym, drukowanym pismem) 

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

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
(Proszę podać w formie odmienionej np. Jakuba Kowalskiego, Joanny Kowalskiej) 

 

w konkursie pt. „Zakochaj się w Klimacie” organizowanym przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna 

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko:  

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

Adres korespondencyjny: 

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

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

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza:  

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

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

 

Klasa: 

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

Kategoria: (należy zaznaczyć odpowiednią kategorię) 

 kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych 

 kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych 

 kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych  

 kategoria IV – szkół ponadpodstawowych 
 

Dane kontaktowe opiekuna prawnego uczestnika konkursu/pełnoletniego uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu:  

 

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

Adres e-mail:  
 

 

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

Numer telefonu:  
 

 

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu pt. „Zakochaj się w Klimacie” i akceptuję jego 

warunki. 
 

 

………………………………………………                                                         ……………….……………………………………………………………….. 
                    miejscowość, data                                                             czytelny podpis opiekuna prawnego  
                                                                                                                                                                                      lub pełnoletniego uczestnika konkursu       



Załącznik nr 2 

 

Zgoda uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika konkursu „Zakochaj się w Klimacie” na przetwarzanie 

danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka/mojego podopiecznego danych osobowych przez 
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie z siedzibą przy os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu „Zakochaj się w Klimacie”. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż 
powyższe dane osobowe będą przekazane członkom Komisji konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu 
wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej 
organizatorów i partnerów, ich profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, na kanale YouTube 
oraz w ich wydawnictwach. Zostałem/-am również poinformowany/-a, iż dane osobowe Zwycięzców konkursu 
będą przekazane Partnerowi konkursu - Młodzieżowej Radzie Krakowa w celu opublikowania wyników na 
fanpage. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem 
poinformowany/-a o przysługujących mi prawach: żądania od Klimat-Energia-Gospodarka Wodna dostępu do 
swoich danych i danych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  
 
 
 
...…………................……………..                             …….…………………………………………………………………. 
    miejscowość, data złożenia                                                 czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

                                                                                                                                                                                        lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
      

 

      Załącznik nr 3 

 

Zgoda uczestnika/opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu „Zakochaj się w 

Klimacie” 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego/mojego 

dziecka/mojego podopiecznego (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: 

stronach organizatorów konkursu „Zakochaj się w Klimacie”, profilu organizatorów na portalu Facebook, 

Instagram, kanale YouTube, w wydawnictwach organizatorów, na stronie internetowej Partnera konkursu – 

Młodzieżowej Radzie Krakowa – w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie. Zostałem/-am 

poinformowany/-a, że każdorazowo, w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym 

Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą danych osobowych 

jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z 

Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, 

klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie oświadczam, iż niniejsza zgoda na 

utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje nieodpłatnie. Ponadto oświadczam, że jestem 

świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi 

prawach: żądania od Klimat-Energia-Gospodarka Wodna dostępu do swoich danych i danych 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

...…………................……………..                             …….…………………………………………………………………. 
    miejscowość, data złożenia                                                     czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

                                                                                                                                                                                           lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
          

        



 

Załącznik nr 4 

 

Licencja niewyłączna na korzystanie z pracy uczestnika konkursu „Zakochaj się w Klimacie” 

Wyrażam zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej, wykonanej i złożonej 

Organizatorowi, w ramach konkursu „Zakochaj się w Klimacie”, na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, a w szczególności techniką cyfrową; 

2) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

W szczególności licencja obejmuje prawo do publikacji pracy na stronach internetowych, używania w filmach 

emitowanych w Internecie i BUS TV, publikację w ulotkach oraz zaprezentowanie na wystawie. 

 

 

...…………................……………..                             …….…………………………………………………………………. 
    miejscowość, data złożenia                                                   czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

                                                                                                                                                                                           lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
       

 

 


