
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 

W ÓJTA GMINY CZERNIKOW O

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Moje czyste powietrze -  dbam o powietrze, którym 

oddycham ” - wierszyk/rymowanka o ochronie powietrza.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań Gminnego Punktu Konsultacyjno -  Informacyjnego 

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz kształtowaniu świadomości z zakresu 

ochrony powietrza ogłaszam konkurs dla mieszkańców gminy Czernikowo pod nazwą „Moje 

czyste powietrze -  dbam o powietrze, którym oddycham” - wierszyk/rymowanka o ochronie 

powietrza.

§ 2. Do przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przemysław Pujer - Przewodniczący

2. Marek Brzustewicz - Członek

3. Monika Jagielska - Członek

4. Beata Gogolińska - Członek

§ 3. Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Czernikowo 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 92/2022 

Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 27 września 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU

„Moje czyste powietrze -  dbam o powietrze, którym oddycham” - wierszyk/rymowanka

o ochronie powietrza.

§ 1. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Wójt Gminy Czernikowo, z siedzibą 

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, zwany „Organizatorem”,

2. Konkurs realizowany jest w ramach działań edukacyjno-informacyjnych Gminnego 

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

3. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moje czyste powietrze -  dbam o powietrze, 

którym oddycham” -  wierszyk/rymowanka o ochronie powietrza.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym

oraz w formie wiadomości elektronicznej na

adres e-mail: 

godz.12,00.

w dniach 27.09.2022 r. -  29.09.2022 r. do

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności

do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego.

b. nie jest pracownikiem Organizatora.

2. Konkurs jest przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria do 15 roku życia

II kategoria od 16 roku życia i powyżej.

3. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę (wiersz/rymowankę).

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i 

czasopismach.

5. Wiersz powinien składać się z od 6 do 12 wersów.



6. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi przez 

uczestników.
7. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora oraz adres 

zamieszkania i numer telefonu. W sytuacji udostępnienia pracy konkursowej w 

komentarzu na profilu Facebook-owym, Uczestnik powyższe dane przesyła z tego 

samego konta Użytkownika w wiadomości prywatnej do

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje Komisję 

Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 

postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

9. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria; treść 

wiersza/rymowanki, poprawność ortograficzną, językową i interpunkcję oraz estetykę 

napisanego tekstu.

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest to, iż osoba biorąca udział w Konkursie musi 

posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.

§ 3. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe do sklepu Decathłon.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są uczestnicy wyłonieni przez

Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu napiszą najlepszy wierszyk o 

ochronie powietrza związany z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła i 

termomodemizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od 6 do 12 wersów i 

udostępnią go w komentarzu pod postem

konkursowym, na profilu Facebook-owym;

lub prześlą na adres:

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych 

od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres b.gogolinska@czemikowo^pl łub w 

wiadomości prywatnej na profilu

powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Otrzymana nagroda zostanie przekazana w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych 

przez Laureatów.

w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania



6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z 

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

7, Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez

serwis Facebook ani z nim związany.

§ 4. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.; imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty 

elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności

rozporządzeniem 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) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką

Prywatności dostępną na stronie internetowej

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, który j est 

organem wykonawczym Gminy Czernikowo i który wykonuje zadania publiczne przy 

pomocy Urzędu Gminy w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul. Słowackiego 

12, adres e-mail: info @czemikowo.pl. Urząd Gminy w Czernikowie z siedzibą w 

Czernikowie przy ul. Słowackiego 12 może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w 

związku z organizacją, przeprowadzeniem, uczestnictwem oraz promocją konkursu 

„Moje czyste powietrze -  dbam o powietrze, którym oddycham” - wierszyk/rymowanka 

o ochronie powietrza.

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu Administratora Danych

Osobowych pod adresem e-mail: info@czemikowo.pl.

tel. 54 287 50 01.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty 

uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa.

mailto:info@czemikowo.pl


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Czernikowie z siedzibą w 

Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ROPO:

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 ROPO;

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ROPO;

• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Czernikowo z siedzibą w 

Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu jak również zgodę na fotografowanie i 

publikowanie zdjęć oraz danych osobowych laureatów na wszystkich polach 

eksploatacji w materiałach Urzędu Gminy Czernikowo oraz przez prasę lokalną.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie


