
ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.73.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 19 lipca 2022 roku

w sprawie organizacji konkursu plastycznego ,,0 czyste powietrze dbamy - ze smogiem
wygramy"

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Oz.U.

z 2022 r. poz. 559 z późno zm) o samorządzie gminnym Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co

następuje:

§1 

l. Ogłasza się konkurs plastyczny pod nazwą "O czyste powietrze dbamy - ze smogiem

wygramy"

2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza SIę Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego,

Gospodarki Nieruchomościami i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mp inż.
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"o czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy"

W ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"

1. Organizator konkursu: Urząd Gminy w Baboszewie.

2. Tematyka i cel konkursu:
Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością

powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców całego
Mazowsza, w tym obszaru Gminy Baboszewo. Prace konkursowe muszą
nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane
z zanieczyszczeniem powietrza, podejmowanie działań na rzecz ochrony powietrza
oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje smog.

Celem Konkursu jest:
- podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza
i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
- identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza,
- poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza,
- przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,
- uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych,
- zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia na Ziemi,
- dostrzeżenia zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych,
- rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną
edukacja ekologiczną.

3. Uczestnicy:
- uczestnikami konkursu są dzieci ze Szkół Podstawowych klas I-VIII
z terenu Gminy Baboszewo.
- do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne;
- jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową,
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- w konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych

konkursach

- koszty przygotowania i przesłania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy
Konkursu

4. Przedmiot konkursu:
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej

w formacie A3, wykonanej dowolna techniką (np. rysowanie, malowanie,
wyklejanie, wydzieranie, itp.). Prace konkursowe musza dotyczyć tematyki
zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania
o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności
człowieka.
Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię
nazwisko autora pracy, wiek oraz nazwę szkoły do której uczęszcza.

Do każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową (Załącznik nr 1)

5. Ocena:
- zgodność pracy z regulaminem oraz tematem konkursu,
- ujęcie tematu ( pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka
pracy),
- stopień trudności wykonania pracy,
- samodzielność wykonania,
- inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.

6. Komisja Konkursowa i nagrody
- w celu przeprowadzenia Konkursu Wójt Gminy Baboszewo powoła Komisję
Konkursową,
- Komisja Konkursowa, dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu
zamkniętym a następnie wyłania jednego laureata za I miejsce, jednego laureata
za II miejsce, jednego laureata za III miejsce,
- decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna,



(.W)t.tzo~~ze. 
serce Polski 

~"ZQwSze » dla czystego
powietrza)

- prace zostaną ocenione i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi;
Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc
( I miejsce- rower, II miejsce - hulajnoga, III miejsce - rolki),
Zakup nagród zostanie dofinansowany z budżetu województwa mazowieckiego
w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
Wyniki Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 04 września 2022 r.
podczas Festynu Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022.

7. Terminy:
- prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Baboszewie. ul. Warszawska 9A,
w terminie do 16 sierpnia 2022r. pokój nr 27,
- w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego - decyduje data

wpłynięcia do Urzędu Gminy Baboszewo.

Zadanie pn. "Organizacja festynu - Gmina Baboszewo dla czystego powietrza
2022" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego"

UWAGA!

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Baboszewie pod numerem telefonu (23) 6611091 wew 37.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu

"O czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy"

(imię i nazwisko dziecka)

( imię i nazwisko rodzica! opiekuna)

(wiek dziecka)

(nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza)

( telefon do kontaktu, mail)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

w gminnym konkursie plastycznym "O czyste powietrze dbamy - ze smogiem
wygramy", przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z wyłonieniem
zwycięzcy oraz publikację pracy mojego dziecka i jego wizerunku na portalach
społecznościowych oraz stronie internetowej https://www.gminababoszewo.pl!.

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Obowiązek Informacyjny
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu oraz

rodzica/opiekuna prawnego:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej:
"ADMINISTRATOR"),z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@gminababoszewo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.
w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie plastycznym "O
czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy" w ramach programu "Mazowsze dla czystego
powietrza 2022" organizowanym przez Urząd Gminy w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa,
udziału w wydarzeniu, publikacji imiennych wyników w placówce Administratora i na stronie
internetowej, odbioru przyznanych nagród, publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej
urzędu gminy oraz portalach społecznościowych. kontaktu z opiekunami prawnymi.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/ podopiecznego.

/data/ /podpis rodzica/opiekuna prawnego /

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

/data/ /podpis/ 


