
Urząd Miejski w Będzinie
Starostwo Powiatowe w Będzinie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

ogłaszają

XXI edycję ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT
pt. „Zagrożeni - w obronie zwierząt”

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy konkursu:

• Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Kształtowania Środowiska
• Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
• Starostwo Powiatowe w Będzinie
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
• Miejska  i  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  im.  Stefana  Żeromskiego

w Będzinie: Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Zespół  Parków  Krajobrazowych  Województwa  Śląskiego  –  Ośrodek  Edukacji

w Będzinie

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina

II. Cele konkursu:

• promowanie idei ochrony środowiska
• upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, przyrody i ochrony środowiska
• propagowanie ekologicznego stylu życia
• dążenie do zrównoważonego rozwoju
• uświadomienie zagrożeń dla środowiska
• upowszechnienie wiedzy na temat zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Polsce

Konkurs realizuje Cel 15 AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie” : chronić, przywrócić oraz
promować  zrównoważone  użytkowanie  ekosystemów  lądowych,  zrównoważyć
gospodarowanie lasami, powstrzymać i odwrócić proces degradacji gleby oraz powstrzymać
utratę różnorodności biologicznej

III. Warunki uczestnictwa:

• konkurs  adresowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  z  przedszkoli,  szkół
podstawowych,gimnazjalnych, średnich i  wychowanków placówek i ośrodków szkolno –
wychowawczych oraz do osób indywidualnych z Polski oraz miast partnerskich Będzina
(Kaisiadorys z Litwy, Iżewsk z Rosji, Tatabanya z Węgier i Basse-Ham z Francji)

• prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych              

            GRUPA II: klasy IV – VI szkół podstawowych
GRUPA III : klasy VII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjalne
GRUPA IV : szkoły średnie

• prace konkursowe należy wykonać indywidualnie



• każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę
- zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane drukowanymi literami na odwrocie lub na
podstawie pracy i zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko autora
• wiek
• grupa
• klasa, szkoła (adres i numer telefonu oraz adres e-mail)
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

zamieszczone w tabeli według dołączonego wzoru (wzór 1)
-   każda tabela z danymi powinna być przyczepiona do pracy konkursowej
-   prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do konkursu
-  prace  niespełniające  kryteriów  podanych  w  regulaminie  nie  zostaną  dopuszczone  
do konkursu

Wzór 1

imię i nazwisko autora

wiek

grupa

klasa, szkoła

adres szkoły/placówki

numer telefonu szkoły/placówki (e-mail)

imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna

Dane  szkoły/placówki  podaje  się  wówczas,  gdy  prace  są  nadsyłane  za  pośrednictwem
szkoły/placówki.
W  sytuacji  nadsyłania  prac  przez  osoby  indywidualne  proszę  podać  dane  dotyczące  adresu
zamieszkania  oraz  osobistego  numeru  telefonu  i  adresu  e-mail.  W  rubryce  imię  i  nazwisko
nauczyciela – opiekuna proszę wpisać dane rodzica lub opiekuna prawnego.

IV Zadania konkursowe:

GRUPA I :
przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych

Rysunek

• praca  plastyczna  płaska  przedstawiająca  jedno  ze  zwierząt  zagrożonych  wyginięciem  
w Polsce (należy wybrać wyłącznie jedno zwierzę z podanej listy: kozica, sokół wędrowny,
rybitwa  popielata,  głuszec,  wąż  Eskulapa,  nocek  łydkowłosy,  suseł  perełkowany,  zając
bielak, żbik*)  

• na rysunku może się znajdować wyłącznie jedno zwierzę
• na rysunku, w dowolnym miejscu należy umieścić nazwę przedstawionego zwierzęcia
• format pracy – A 4 (210 x 297 mm) – wyłącznie

*http://wildpoland.prv.pl/czerwona.html

http://wildpoland.prv.pl/czerwona.html


• można korzystać wyłącznie z materiałów plastycznych (dowolnych) oraz innych materiałów
naturalnych, recyklingowych i nie podlegających psuciu się ( np. świeża żywność)

GRUPA II :
klasy IV – VI szkół podstawowych

Rzeźba

• praca plastyczna przestrzenna prezentująca jedno ze zwierząt  zagrożonych wyginięciem  
w Polsce (należy wybrać wyłącznie jedno zwierzę z podanej listy: kozica, sokół wędrowny,
rybitwa  popielata,  głuszec,  wąż  Eskulapa,  nocek  łydkowłosy,  suseł  perełkowany,  zając
bielak, żbik)  

• do pracy proszę dołączyć nazwę przedstawionego zwierzęcia
• należy przedstawić wyłącznie jedno zwierzę
• pracę należy wykonać z masy solnej, którą następnie można pomalować
• wymiary zwierzęcia: maksymalnie 20 cm x 20 cm
• wykonane  zwierzę  należy  umieścić  na  twardej  podstawie  o  maksymalnych  wymiarach  

25 cm x 25 cm

GRUPA III:
klasy VII szkół podstawowych oraz III klasy szkół gimnazjalnych

Plakat

• praca  plastyczna  płaska  będąca  plakatem  promującym  ochronę  zwierząt  zagrożonych
wyginięciem w Polsce 

• w  pracy  należy  użyć  wizerunku  wybranych  zwierząt  z  podanej  listy:   kozica,  sokół
wędrowny, rybitwa popielata, głuszec, wąż Eskulapa, nocek łydkowłosy, suseł perełkowany,
zając bielak, żbik)

• do pracy proszę dołączyć nazwy przedstawionych zwierząt
• w pracy należy umieścić hasło promujące  ochronę zwierząt zagrożonych wyginięciem
• format pracy – A 2 (420 x 594 mm) - wyłącznie 
• można  korzystać  z  dowolnych  materiałów  plastycznych  oraz  innych  materiałów

naturalnych, recyklingowych i nie podlegających psuciu się ( np. świeża żywność)

GRUPA IV:
szkoły średnie

Kolaż

• praca plastyczna będąca kolażem o tematyce ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem 
w Polsce 



• w pracy należy użyć wizerunku dowolnej liczby zwierząt z podanej listy:  (kozica, sokół
wędrowny, rybitwa popielata, głuszec, wąż Eskulapa, nocek łydkowłosy, suseł perełkowany,
zając bielak, żbik)

• kolaż należy wykonać na płótnie o maksymalnych wymiarach  A 2 (420mm x 594 mm)
• można  korzystać  z  dowolnych  materiałów  i  tworzyw  nie  podlegających  psuciu  się  

(np. świeża żywność)

V Terminy:

• prace  konkursowe  z  dopiskiem  „Konkurs  ekologiczny”  należy  składać  
w terminie do 15.03.2018 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży lub sekretariacie Miejskiej
 i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1,
42-500 Będzin.

• prace z miast partnerskich Będzina należy przesłać do 29.03.2019 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie
Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin Polska

z dopiskiem „Konkurs ekologiczny”

• rozstrzygnięcie  konkursu  odbędzie  się  17.04.2019  r.  o  godzinie  10.00  
w  budynku  MiPBP  w  Będzinie.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  
do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu

• o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie oraz
          za pośrednictwem strony internetowej www.biblioteka.bedzin.pl

VI Ocena i nagrody:

• w skład jury dokonującego oceny wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu

• ocenie  będą  podlegać:  zgodność  z  tematem  zadania,  prezentacja  wymaganych  treści,
twórcza  postawa autora,  estetyka  wykonania,  zgodność  z  kryteriami  zadania  podanymi  
w regulaminie

• autorzy nagrodzonych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe

VII Postanowienia końcowe:

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych do
materiałów promocyjnych i edukacyjnych

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku
i wykorzystanie go w celach promocyjnych biblioteki**

http://www.biblioteka.bedzin.pl/


• uczestnictwo w konkursie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i
nazwisk  uczestników  konkursu  oraz  nazwy  szkoły  do  której  uczęszczają  na  stronie
internetowej i profilu facebook biblioteki**

• nadesłanie  w  terminie  prac  spełniających  warunki  konkursu  oznacza  akceptację  przez
uczestnika „Regulaminu konkursu”

• prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i  pozostają do jego
dyspozycji

• prace  uczestników  pochodzących  z  krajów  zagranicznych  należy  nadesłać  wraz  z
tłumaczeniem na język angielski

• w kwestiach  spornych,  nierozstrzygniętych  na  podstawie  regulaminu  decyzję  podejmuje
jury

• więcej informacji o konkursie można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w
Będzinie,  pod  nr  tel:  (32)  267  –  48  –  28  lub  wysyłając  zapytanie  na  adres  e-mail:
dziecieca@biblioteka.bedzin.pl

**zgodę na udział dziecka w konkursie podpisuje rodzic/opiekun prawny (wzór zgody na końcu
regulaminu – wzór 2). Zgody uczestników konkursu należy dostarczyć wraz z dostarczeniem pracy

mailto:dziecieca@biblioteka.bedzin.pl




ZAŁĄCZNIKI 

Zgodnie z art.  24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art.  13 ust.  1 i  2 RODO***
informuję, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  (Twoich  i  dziecka/podopiecznego)  jest  Miejska  
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie plac prof. Wójcika 1 42-500 Będzin.
 

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  w Miejskiej  i  Powiatowej  Bibliotece
Publicznej w Będzinie:  iod@biblioteka.bedzin.pl, tel. 32 267-41-65

3. Dane osobowe zawarte w tabeli zgłoszenia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XXI
edycji  ogólnopolskiego  konkursu  ekologicznego  MOJA ZIEMIA –  CZYSTY ŚWIAT  
pt. „Zagrożeni - w obronie zwierząt”

4. Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  innym  organom  i  podmiotom  wyłącznie  na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych (Twoich i/lub
dziecka/podopiecznego),  ich  sprostowania,   usunięcia  lub  ograniczenia   przetwarzania,
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  przenoszenia   danych.  Możesz  wycofać  też
zgodę  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym   momencie  bez  wpływu  na  zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie  przez  Ciebie  danych  osobowych  jest  warunkiem  umownym.  Ich  
podanie  jest  dobrowolne,  lecz  ich  niepodanie  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości
uczestnictwa w  XXI edycji  ogólnopolskiego konkursu  ekologicznego  MOJA ZIEMIA –
CZYSTY ŚWIAT pt. „Zagrożeni - w obronie zwierząt”

      

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  klauzulą  informacyjną  na  temat  przetwarzania  danych
osobowych mojego dziecka/podopiecznego.

          ..............................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

***RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



Wzór 2

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
42-500 Będzin 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

na jego udział w  XXI edycji  ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT

pt. „Zagrożeni - w obronie zwierząt”

Ja, niżej podpisany, będąc rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego dziecka
…..................................................................................... 

PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH

□ wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki  (imię i nazwisko dziecka) w XXI edycji
ogólnopolskiego konkursu ekologicznego MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT pt. „Zagrożeni  - w
obronie zwierząt”

□ akceptuję Regulamin imprez MiPBP w Będzinie z dnia 25.08.2015 r. 

□wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka/podopiecznego  przez
MiPBP w Będzinie w celu realizacji  XXI edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego MOJA
ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT pt. „Zagrożeni - w obronie zwierząt”

□wyrażam  zgodę  na  fotografowanie  i  nieodpłatną  publikację  wizerunku  mojego
dziecka/podopiecznego w przekazach telewizyjnych, internetowych, gazetach, magazynach, radiu
i  umieszczanie  go  w materiałach  informacyjno  –  promocyjnych  publikowanych  przez  MiPBP  
w Będzinie. 

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

Data i podpis rodzica/opiekuna

           


