
ZARZADZENIE NR 42) 2021

STAROSTY LOWICKIEGO

zdnia .A©. WOO.2021 r.

w sprawie konkursu

»Pierwsze oznaki wiosny”

Napodstawieart. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 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 pozn. zm.) zarzadzam co nastepuje:

§1

1. W celu pogi¢bienia edukacji ekologicznej ucznidw szkot ponadpodstawowych

na terenie Powiatu Lowickiego organizuje sie konkurspt. ,,Pierwsze oznaki wiosny”

2. Ustalam Regulamin konkursu ,,Pierwsze oznaki wiosny” zwanego dale} Konkursem

w brzmieniu stanowigcym zatacznik do niniejszego Zarzadzenia.

§2

Wykonanie zarzadzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony Srodowiska,

Rolnictwa i Lesnictwa.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem AMaALECA,.. 20211.

STAROSJA/LOWICKI

Maycin Kbsiorek





10.

11.

12.

13.

14.

Zalgeznik do Zarzadzenia Nr 4.2.../2021
Spy Lowickiego

z dnia AR.MONEKQO2I r.

Regulamin konkursu

»Pierwsze oznaki wiosny”

W celu popularyzacji fotografii wsrod mtodziezy oraz ksztaltowania umiejetnosci dostrzegania

pigkna natury organizuje si¢ Konkurs na wykonanie makro fotografi przedstawiajacej budzacq

sie do zycia przyrode. Organizatorem jest Starosta Lowicki.

Konkurs skierowanyjest do uczniéw szkot ponadpodstawowychz terenu Powiatu Lowickiego.

Jeden uczestnik moze zglosié maksymalnie 1 fotografie.

Fotografie nalezy wykonaé_w_kolorze, w_skali_ makro (w duzym zblizeniu). Wazne jest

uchwycenie obiektu w ostrym kadrze. Zabronione jest stosowanie fotomontazu lub

dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii.

Fotografie nalezy dostarezyé w 2 formach: odbitki o formacie 21x30 cm (A4) oraz w wersji

elektronicznej (na plycie CD lub innym nosniku danych elektronicznych) do biura podawezego

Starostwa Powiatowego w Lowiczu, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz, pokdj 21,

w zamknietej kopercie z dopiskiem ,,Pierwsze oznaki wiosny”, w terminie 06.04.2021r.

— 23.04.2021r.

Dofotografii nalezy dotaczyé pisemna informacje zawierajqca: a) imie, nazwisko i wiek ucznia,

b) nazwe szkoly oraz klase, c) imi¢ i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego telefon

kontaktowy lub e-mail* oraz podpisane oSwiadczenia (zalacznik nr 1 i 2 do regulaminu).

Fotografie dostarczone bez dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 5 nie zostang

dopuszczone do Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia prac powstatych w trakcie

dostarezania.

Wyboru 3 najlepszych prac dokona komisja konkursowa powolanaprzez Staroste Lowickiego

w sktadzie 3 — osobowym,najpdzniej do 27.04.202 Ir.

W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem komisja konkursowa ma_prawo

do przyznania dodatkowych wyrdéznien w liczbie przez siebie okreslonej.

Kryterium oceny bedq podlegaty: zgodnosé¢ z tematem, pomystowosé, wartosé artystyczna

i estetyczna fotografii oraz jakosé zdjecia.

Ogloszenie wynikéw nastapi w terminie 27.04.202Ir. poprzez umieszczenie na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego w Lowiczu _https://www.powiat.lowicz.pl/ listy

nagrodzonych uczestnikow. W informacji tej zamieszczony zostanie réwniez  termin

uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunkéwbezpieczenstwasanitarnego

w zwiazku z epidemiqg COVID-19.

Laureaci Konkursw/ przedstawiciele ustawowi laureat6w* sq zobowiazani dostarezyé podpisane

umowy 0 przeniesienie praw autorskich najpdzniej w dniu uroczystego podsumowania

Konkursu(zal. 3)

Laureaci Konkursu oraz wyréznieni otrzymaja nagrody rzeczowe ufundowane ze srodké6w

budzetu Powiatu Lowickiego.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodplatnego wykorzystania nagrodzonych

i wyrdéznionychprac dla swoich celéw statutowych, bez jakichkolwiek ograniczen.

. Zgloszone do Konkursu prace, ktére nie zostaty nagrodzone ani wyrdznione, powinny zostaé

odebrane przez uczestnika lub przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu* w terminie



04.05.202Ir. - 10.05.2021r. Odbidr pracy nalezy potwierdzié na druku, ktérego wzdr stanowi

zatacznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

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

zniszezone.

17. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane bedgnastronie internetowej

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

18. Dodatkowe informacje mozna uzyskaé dzwonigc pod numertelefonu: 46-81 1-53-23.

STAROSA}M LOWICKI

Marci: siorek

* dotyczyniepelnoletniego uczestnika konkursu



Zatqcznik nr 1

do Regulaminu konkursu

»Pierwsze oznaki wiosny”

(telefon kontaktowy, e-mail)

 

Niniejszym oSwiadezam, ze zapoznatem/am sie z tregcig regulaminu konkursu

»Pierwsze oznaki wiosny”i przyjmuje jego warunki bez zastrzezen.

 

* dotyczy niepelnoletniego uczestnika konkursu





Zatqcznik nr 2

do Regulaminu konkursu

,, Pierwsze oznaki wiosny”

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 oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

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

(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z pézn. zm.) — dalej r6wniez ,,ogdlne rozporzadzenie 0 ochronie

danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r.”:

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

ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz.

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

skontaktowaé w sprawach zwiqgzanych z ochrona danych osobowych poprzez e-mail

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

Lowicz, ul. Stanistawskiego 30.

Panstwa dane osobowe przetwarzane sq w celu organizacji konkurséw z zakresu edukacji

ekologicznej, w celu propagowania dzialan proekologicznych i zasady zro6wnowazonego

rozwoju, na podstawieart. 6 ust. 1 lit. a og6Inego rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe moga byé przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie

obowiazujacych przepisow prawa.

Panstwa dane bedq przechowywaneprzez okres wynikajqcy z zatqcznika nr 3 do rozporzadzenia

Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukeji kancelaryjnej,

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

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

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

przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

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

osobowych panstwa dotyezacych naruszaloby przepisy ogdInego rozporzadzenia o ochronie

danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie przez Panstwa danych osobowychjest dobrowolne, jednakze odmowaich podaniajest

rownoznaczna z brakiem moZliwosci przystapienia do konkursu.

Oswiadezam, iz powyzszq informacje przyjatem/lam do wiadomosci.

(miejscowosé, data. podpis uczestnika/przedstawiciela ustawowegouczestnika*)

* dotyezy niepelnoletniego uczestnika konkursu



Zgoda na przetwarzanie danych

Niniejszym o$wiadezam, ze wyrazam zgod¢ na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe

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

do przystapieniai udziatu w konkursie,, Pierwsze oznaki wiosny”, tj. imienia, nazwiska, wieku, miejsca

zamieszkania ucznia oraz danych osobowych przedstawiciela ustawowego uczestnika, tj. imie,

nazwisko, numertelefonu i adres poczty mailowej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a ogdInego rozporzqadzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

(miejscowosé, data, podpis uczestnika/przedstawiciela ustawowego uczestnika*)

W razie przyznania nagrody badz wyrdznienia w niniejszym Konkursie zobowiqzuje si¢

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

autorskich praw majatkowych do fotografii — zgodnie z wzorem jak w zataczniku nr 3,

ktére} postanowienia akceptuje bez zastrzezen oraz wyrazam zgode¢ na publikacje i podanie

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

uczeszczam oraz mojego wizerunku.

(miejscowosé, data, podpis uczestnika/przedstawiciela ustawowego uczestnika*)

* dotyczy niepelnoletniego uczestnika konkursu



Zalgeznik nr 3

do Regulaminu konkursu
., Pierwsze oznaki wiosny”

Umowa0 przeniesienie autorskich praw majatkowych do fotografii

zawarta W dniu ..............00665 w Lowiczu pomiedzy:

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

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktérego dziatajq:

1) Marcin Kosiorek — Starosta Lowicki,

2) Piotr Malezyk — Wicestarosta Lowicki,

zwanym dalej Uprawnionym

a uczestnikiem konkursu

(imie i nazwisko, adres zamieszkania)

reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego*:

(imig i nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej Uczestnikiem Konkursu

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie autorskich praw majqtkowych do fotografi
nagrodzonej w konkursie ,,Pierwsze oznaki wiosny” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzn. zm.).

§2
1. Uczestnik Konkursu oswiadeza, ze:

a) fotografia, o ktérej mowa w | jest jego samodzielnym i oryginalnym utworem;
b) przystugujgce mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do fotografii nie sq w zaden sposob

ograniczone lub obciazone prawami osobtrzecich oraz ze fotografia ta nie narusza praw osob
trzecich;

c) nie udzielit zadnej osobie licencji uprawniajacej do korzystania z fotografii;
d) posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzaniei korzystanie z opracowan

fotografii;
e) prawa i zezwolenia, o ktérych mowa w § 4 ponizej, obejmujq calosé praw i zezwolen,

niezbednychdo eksploatacji fotografii w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.

§3

1. W przypadku wystgpienia przeciwko Uprawnionemu przez osobe trzeciqg z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia je) praw, Uczestnik Konkursu zobowiazany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Uprawnionego od obowiazku Swiadezen z tego tytulu.

2. W przypadku dochodzenia na drodze sqadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych
Z powyzszych tytuléw przeciwko Uprawnionemu, Uczestnik Konkursu bedzie zobowiazany
do przystapienia w procesie do Uprawnionego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia



z udziatu w sprawie.
§4

1. Na mocyniniejszej umowy, Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego nieodplatnie autorskie
prawa majatkowe fotografii bez ograniczen co do czasu i terytorium, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii bez ograniczenia co do ilosci i wielkosci
nakladu - wytwarzanie jakakolwiek technikq jej egzemplarza, w tym technika zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa, drukarska, audiowizualna, na jakichkolwiek nosnikach;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdérych fotografie utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarza;

c) w zakresie rozpowszechniania fotografii w sposdéb inny niz okreslony powyzej - publiczne
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie fotografii w taki
sposob, aby kazdy mdgt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczegdélnosci w sieciach komputerowych w tym Internecie, TV, publikowanie
w wydawnictwachi nastronach internetowych Uprawnionego.

2. Uczestnik Konkursu udziela Uprawnionemu zezwolenia do dokonywania zmian i przerdbek
fotografii, w tym r6wniez do wykorzystania jej w czesci lub calosci oraz taczenia z innymi dzielami
lub utworami.

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

4. Uprawniony ma prawo zbyé nabyte prawa lub upowaznié osobytrzecie do korzystania z uzyskanych

zezwolen.

§5

Strony niniejszej} umowy odpowiadajq wobec siebie za wszelkie szkody wynikte z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowiazania wynikajacego z umowy, chyba ze niewykonanie

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

odpowiedzialnosci.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umnowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszqg umow4q majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8

Ewentualne spory mogace wynikng¢é w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane

przez sad wlasciwy miejscowo dla Uprawnionego.

§9

Niniejszq umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Uprawniony Uczestnik Konkursu
(Powiat Lowicki) (przedstawiciel ustawowy*)

* dotyczy niepeinoletniego uczestnika konkursu



Zalageznik nr 4

do Regulaminu konkursu

»Pierwsze oznaki wiosny”

Potwierdzenie odbioru pracy

Potwierdzam odbior fotografii zgloszonej do konkursu pt. ,,Pierwsze oznaki wiosny”

.. (imig i nazwisko) ucznia/uczennicy szkoly  

(data, podpis uczestnika/przedstawiciela ustawowego uczestnika*)

* dotyczy niepelnoletniego uezestnika konkursu




