
ZARZADZENIENR..)&. / 2021

STAROSTY LOWICKIEGO

zdniaWA MMNACTLO,. 2021 r.

w sprawie konkursu

»Wielkanocny eko - koszyczek”

Na podstawieart. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie powiatowym

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w zw.z art. 376 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony srodowiska(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zarzadzam co nastepuje:

§1

1. W celu pogtebienia edukacji ekologicznej ucznidw szk6t podstawowych na terenie

Powiatu Lowickiego organizuje si¢ konkurspt. ,,Wielkanocny eko - koszyezek”.

2. Ustalam Regulamin konkursu .,Wielkanocny eko - koszyczek” zwanego dalej

Konkursem w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszego Zarzadzenia.

§2

Wykonanie zarzadzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony Srodowiska,

Rolnictwa i Lesnictwa.

§3

Zarzadzenie wehodzi wzycie z dniem MY.Moncos..20211.

STAROS OWICKI

Marein Kosibrek





Zatacznik do Zarzadzenia Nr X%...2021

Starogty Lowickiego

zdniaBoo r.

Regulamin konkursu

»,Wielkanocny eko - koszyczek”

W celu ksztaltowania wtasciwych postaw ekologicznych wéréd dzieci, rozwijania ich

kreatywnosci oraz kultywowania tradycji wielkanocnych zwiazanych ze Swietami Wielkiej

Nocy organizuje sig konkurs na wykonanie ekologicznego koszyczka wielkanocnego.

Organizatorem jest Starosta Lowicki.

Konkurs skierowany jest do ucznidw klas 1-3 szkét podstawowych z terenu Powiatu

Lowickiego.

Jeden uczestnik moze zglosi¢ do Konkursu 1 koszyezek wielkanocny.

Koszyezek nalezy wykonaé wiasnorecznie, w formie przestrzennej. W koszyezku moga znalezé

sig pisanki oraz inne przedmioty kojarzace sig z Wielkanoca. Calosé powinna byé wykonana

z_materiat6w_naturalnych, nie ulegajacych zepsuciu (np. gatazki, suche kwiaty, wstazki,

wydmuszki, bibuta, papier, sznurekitp.).

Do koszyezka nalezy dolaezyé pisemna informacje zawierajaca: a) imie, nazwisko i wiek

ucznia, b) nazwe szkoly oraz klase, c) imie i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego

telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oswiadezenia (zalqcznik nr | i 2 do regulaminu).

Koszyezek nalezy dostarezyé do biura podawezego w Starostwie Powiatowym w Lowiczu,

ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz, pok6j 21 w terminie 29.03.2021r. — 01.04.2021r.

Prace dostarezone bez dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4 nie zostang dopuszczone

do Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia prac powstalych w_ trakcie

dostarezania.

Wyboru3 najlepszych prac dokona komisja konkursowa powolana przez Staroste Lowickiego

wskladzie 3 — osobowym,najpdzniej do 07.04.202 Ir.

W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem komisja konkursowa ma_prawo

do przyznania dodatkowych wyréznien w liczbie przez siebie okreslonej.

. Kryterium oceny beda podlegaly: zgodnosé z tematem, pomystowosé, oryginalnosé oraz

estetyka wykonania pracy.

. Ogloszenie wynikéw nastapi w terminie 07.04.2021r. poprzez umieszezenie na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego w Lowiczu_https://www.powiat.lowicz.pl/ __listy

nagrodzonych uczestnikéw. W informacji tej zamieszczony zostanie rowniez  termin

uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunkowbezpieczenstwa sanitarnego

w zwiazku z epidemig COVID-19.

. Przedstawiciele ustawowi laureatow sq zobowigzani dostarczyé podpisane umowy

© przeniesienie praw autorskich najpdzniej w dniu uroczystego podsumowania Konkursu

(zatacznik nr 3 do regulaminu).

. Laureaci Konkursu oraz wyr6dznieni otrzymaja nagrody rzeczowe ufundowane ze srodkow

budzetu Powiatu Lowickiego.

. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodptatnego wykorzystania nagrodzonych

i wyrdznionychprac dla swoich celow statutowych, bez jakichkolwiek ograniczen.

. Zgloszone do Konkursuprace, kt6re nie zostaly nagrodzone ani wyrdéznione, powinny zostaé

odebrane przez przedstawiciela ustawowego _uczestnika Konkursu— w__ terminie



19.04.202 Ir. — 23.04.2021r. Odbidr pracy nalezy potwierdzi¢ na druku, ktorego wz6r stanowi

zatacznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

16. Po uptywie terminu wskazanego w pkt. 15 regulaminu, prace nie odebrane zostang komisyjnie

zniszezone.

17. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane bedq nastronie internetowej

Starostwa Powiatowego w Lowiczuhttp://www.powiat.lowicz.pl.

18. Dodatkowe informacje mozna uzyskaé dzwoniac pod numertelefonu: 46-8] 1-53-23.

STARO) OWICKI

siorek



Zatgcznik nr 1

do Regulaminu konkursu

», Wielkanocnyeko - koszyczek”

(telefon kontaktowy, e-mail)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadezam, ze zapoznalem/am sig z_ tresciq regulaminu  konkursu

»Wielkanocny eko - koszyezek” i przyjmuje jego warunki bez zastrzezen.

  
. data, podpis przedstawicicla ustawowego uczestnika)



Zatgcznik nr 2

do Regulaminu konkursu

,, Wielkanocny eko - koszyczek”

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z pézn. zm.) — dalej rowniez ,,ogdIne rozporzqdzenie 0 ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Starosta Lowicki z siedziba przy

ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan

skontaktowaé w sprawach zwiazanych z ochronq danych osobowych poprzez e-mail

iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400

Lowicz, ul. Stanistawskiego 30.

Paristwa dane osobowe przetwarzane sa w celu organizacji konkurs6w z zakresu edukacji

ekologicznej, w celu propagowania dziatan proekologicznych i zasady zréwnowazonego

rozwoju,na podstawieart. 6 ust. 1 lit. a og6Inego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe mogg byé przekazywane innym organom i podmiotom wytlqcznie na podstawie

obowigqzujacych przepisow prawa.

Panstwa dane bedq przechowywaneprzez okres wynikajacy z zalgcznika nr 3 do rozporzadzenia

Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania

archiwow zaktadowych(Dz. U. z 2011 1., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).

Posiadaja panistwo prawo do: dostepu do tresci swoich danych, sprostowania, ograniczenia

przetwarzania oraz wycofania zgody naich przetwarzanie.

Maja Paristwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorezego, gdy przetwarzanie danych

osobowych paristwa dotyezacych naruszaloby przepisy ogdInego rozporzadzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie przez Panstwa danych osobowychjest dobrowolne, jednakze odmowaich podaniajest

rownoznacznaz brakiem moZliwosci przystapienia do konkursu.

Oswiadcezam,iz powyzszq informacje przyjatem/tam do wiadomosci.

(miejscowos¢, data, podpis przedstawiciela ustawowegouczestnika)



Zgoda na przetwarzanie danych

Niniejszym oSwiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe

w Lowiczuz siedziba przy ul. Stanistawskiego 30 w Lowiczu moich danych osobowych niezbednych

do przystapienia 1 udziatu w konkursie ,,Wielkanocny eko - koszyezek”, tj. imienia, nazwiska, wieku,

nazwy szkoly, numeru klasy i miejsca zamieszkania ucznia oraz danych osobowych przedstawiciela

ustawowegouczestnika,tj. imig, nazwisko, numertelefonu i adres poczty mailowej zgodnie z art. 6 ust.

I pkt a ogdInego rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r.

(miejscowos¢, data, podpis przedstawiciela ustawowegouczestnika)

W razie przyznania nagrody badz wyréznienia w niniejszym Konkursie zobowigzuje sie

do zawarcia najpdzniej w dniu uroczystego podsumowania konkursu, umowy © przeniesienie

autorskich praw majatkowych do pracy konkursowej — zgodnie z wzorem jak w zalaczniku nr 3,

ktore] postanowienia akceptuje bez zastrzezen oraz wyrazam zgod¢ na publikacje i podanie

do publicznej wiadomosci imienia i nazwiska jako laureata/wyrdznionego, nazwy szkoly do ktérej

uczeszczam oraz mojego wizerunku.

 

(miejscowosé, data, podpis przedstawiciela ustawowegouczestnika)



Zalgcznik nr 3
do Regulaminu konkursu
.. Wielkanocny eko - koszyczek”

Umowa 0 przeniesienie autorskich praw majatkowych do koszyczka

zawarta W dni ............ cece 2021 r. w Lowiczu pomiedzy:

Powiatem Lowickim,ul. Stanislawskiego 30, 99-400 Lowicz, NIP:834-18-82-519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktdrego dziataja:

1) Marcin Kosiorek — Starosta Lowicki,

2) Piotr Malezyk — Wicestarosta Lowicki,

zwanym dalej Uprawnionym

a uczestnikiem konkursu

 

(imig i nazwisko, adres zamieszkania)

reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego:

(imig i nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej Uczestnikiem Konkursu

0 nastepujgce] tresci:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie autorskich praw majatkowych do koszyezka
nagrodzonego w konkursie ,,Wielkanocny eko - koszyczek” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pozn. zm.).

§2
1. Uczestnik Konkursu oswiadeza,ze:

a) koszyezek, o kt6érym mowaw § | jest jego samodzielnym i oryginalnym utworem;
b) przystugujace muautorskie prawa osobiste i majgtkowe do koszyczka nie sq w zaden sposob

ograniczone lub obciazone prawamiosébtrzecich oraz ze koszyczek ten nie narusza praw oséb
trzecich;

c) nie udzielit zadnej osobie licencji uprawniajqcej do korzystania z koszyczka;
d) posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzaniei korzystanie z koszyczka;
e) prawa i zezwolenia, o ktérych mowa w § 4 ponizej, obejmujq calos¢ praw i zezwolen,

niezbednychdo eksploatacji koszyezka w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.

§3

1. W przypadku wystapienia przeciwko Uprawnionemu przez osobe trzeciqa z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Uczestnik Konkursu zobowiqzany jest do ich zaspokojenia
i zwo]nienia Uprawnionego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych
Z powyzszych tytultow przeciwko Uprawnionemu, Uczestnik Konkursu bedzie zobowiazany
do przystapienia w procesie do Uprawnionegoi podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia
zudzialu w sprawie.



§4

1. Na mocy niniejszej umowy, Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego nieodptatnie autorskie
prawa majatkowe do koszyczka bez ograniczen co do ezasu i terytorium, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania koszyczka bez ograniczenia co do ilosci i wielkosci
naktadu - wytwarzanie jakakolwiek technika jego egzemplarza, w tym technika zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa, drukarskq, audiowizualna, na jakichkolwiek nosnikach;

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych koszyczek utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarza;

c) w zakresie rozpowszechniania koszyczka w sposdob inny niz okreslony powyzej - publiczne
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie koszyczka w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w_ szczegdInosci w_ sieciach komputerowych w tym Internecie, TV, publikowanie
w wydawnictwachi na stronach internetowych Uprawnionego.

2. Uczestnik Konkursu udziela Uprawnionemu zezwolenia do dokonywania zmian i przerdébek
koszyezka, w tym rowniez do wykorzystania go w czesci lub calosci oraz laczenia z innymi dzielami
lub utworami.

3. Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw
zaleznych.

4. Uprawniony ma prawozbyé nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwolen.

§5

Strony niniejszej umowy odpowiadaja wobec siebie za wszelkie szkody wynikle z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania wynikajacego z umowy, chyba ze niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Strona nie ponosi

odpowiedzialnosci.

§6

Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8

Ewentualne spory mogace wyniknaé w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowybeda rozstrzygane

przez sad wlasciwy miejscowo dla Uprawnionego.

§9

Niniejszqa umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiqacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Uprawniony Uczestnik Konkursu
(Powiat Lowicki) (przedstawiciel ustawowy)



Zalqcznik nr 4

do Regulaminu konkursu

.-Wielkanocny eko - koszyczek”

Potwierdzenie odbioru pracy

Potwierdzam odbiér koszyczka zgloszonego do konkursu pt. ,,Wielkanocny eko - koszyczek”

fTsommes: gomsemeereereees (imig i nazwisko) ucznia/uczennicy szkoly

(data, podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)


