
ZARZĄDZENIE NR VIII/76/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu pierwszego etapu 
Konkursu Ekologicznego pt. „Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek"

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.: 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) oraz Umowy o współdziałaniu przy realizacji Konkursu Ekologicznego dla 
przedszkolaków z dnia 20 marca 2019 r.

postanawiam

§ 1. Powołać Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia pierwszego etapu konkursu ekologicznego:

a) Arkadiusz Bargiel – Specjalista Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód 
Górniczych;

b) Justyna Mrowiec – Inspektor Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód 
Górniczych;

c) Alina Mika – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zamówień Publicznych.

§ 2. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko urodzone w 2013 roku uczęszczające do 
publicznego Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego w Orzeszu.

§ 3. Przyjąć Regulamin konkursu, na podstawie którego z każdego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego dostarczone będą trzy prace, a następnie Komisja Konkursowa, powołana do 
pierwszego etapu, wybierze po jednej pracy z każdego przedszkola. Wybrane prace zostaną 
przekazane do Starostwa Powiatowego w Mikołowie celem wzięcia udziału w drugim etapie 
konkursu, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta 
Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/76/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin pierwszego etapu Konkursu Ekologicznego pt. „Siwy dym kontra błękitne niebo 
i biały obłoczek".

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem pierwszego etapu konkursu są Gminy Powiatu Mikołowskiego, a drugiego etapu 
jest Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac konkursowych wychowawcy dzieci biorących udział 
w konkursie przeprowadzą krótką prelekcję na temat ochrony środowiska w zakresie będącym 
przedmiotem konkursu.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2019 roku, a nagrody wręczone zostaną do końca 
maja 2019 roku, przy czym:

- prace konkursowe należy wykonać do 17 kwietnia 2019 roku,

- spośród wykonanych prac, Komisja powołana przez Dyrektora placówki wybierze trzy prace 
i przekaże je do Urzędu Miejskiego Orzesze (pokój nr 9) w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku,

- w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku Komisja powołana niniejszym zarządzeniem wybierze po 
jednej pracy z każdej placówki i przekaże je do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, celem 
udziału w drugim etapie konkursu.

4. Konkurs przeprowadzony jest w ramach realizacji J-ednolitej S-trategii T-erytorialnej = spójny 
obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej 
współpracy JST, przez zespół koordynacyjny do spraw Przestrzeni i Środowiska.

§ 2. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko urodzone w 2013 roku uczęszczające do 
publicznego Przedszkola/Oddziału przedszkolnego w Orzeszu.

2. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu tj.: 
„Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek".

3. Praca ma być wykonana dowolną techniką płaską na papierze (np. rysunek kredkami, pastelami 
suchymi lub olejnymi, kolaż, malowanie dowolną farbą, wydzieranka) – formatu A3 lub A4 podczas 
zajęć w placówce oświatowej (bez udziału rodziców).

4. Praca ma być oznaczona na odwrocie nazwą placówki oświatowej, do której uczęszcza 
Uczestnik oraz jej adresem, imieniem i nazwiskiem dziecka, od frontu opatrzona unikalnym numerem, 
minimum sześciocyfrowym.

5. Do pracy konkursowej przekazanej do Urzędu Miejskiego placówka oświatowa załącza zgodę 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Autorzy prac które przejdą do drugiego etapu konkursu otrzymają dyplomy za udział 
w konkursie oraz nagrodę ufundowaną przez Miasto Orzesze, natomiast autorzy prac nagrodzonych 
w drugim etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

§ 3. Urząd Miejski Orzesze informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą 
w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
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2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na 
adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się w celu udziału w Konkursie 
Ekologicznym pt. „Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek”na podstawie zgody 
Rodziców/Opiekunów Prawnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Burmistrz Miasta Orzesze ma 
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający 
z zawartej umowy o współdziałaniu przy realizacji Konkursu Ekologicznego z dn. 20.03.2019r., 
zawartej z Gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim.

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. 
obowiązku archiwizowania dokumentacji.

6. Rodzic/Opiekun Prawny uczestnika Konkursu może zwrócić się do Administratora z żądaniem 
dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych; a w przypadku danych zbieranych za zgodą mogą również cofnąć zgodę; wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

7. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Urząd Miejski Orzesze nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowych ani nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Id: 795581D5-0240-43B5-92FA-30D4F6FA975C. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/76/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

..............................................

(miejscowość, data)

...............................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

..………………………………………………….

(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu)

………………………………………………….

(nazwa i adres placówki oświatowej)

Oświadczenie

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

w Konkursie Ekologicznym „Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek”; a w przypadku 
zakwalifikowania się do Drugiego etapu wyrażam zgodę na udział w uroczystości wręczenia 
nagród w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, pod opieką nauczyciela placówki 
oświatowej, do której uczęszcza moje dziecko.

Jednocześnie oświadczam, iż:

1. jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. 
uczestnika konkursu,

2. zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu Ekologicznego „Siwy dym kontra błękitne niebo 
i biały obłoczek”, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,

3. wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Urząd Miejski 
Orzesze danych osobowych mojego dziecka, tj.: imienia i nazwiska i wizerunku, w związku 
z organizacją Konkursu Ekologicznego „Siwy dym błękitne niebo i biały obłoczek”, umieszczania 
jego wyników na stronach internetowych, oraz w prasie lokalnej, w tym publikację pracy konkursowej 
w celach promocyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa 
w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 
formie.

.............................................................................................................

(podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu)

Id: 795581D5-0240-43B5-92FA-30D4F6FA975C. Podpisany Strona 1




