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Projekt „Obudź w sobie ekologa” 
sfinansowano ze środków  

Fundacji ORLEN 

 

Regulamin Rodzinnego Konkursu 
Ekologicznego „Eco – Moda 2020” 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury 

2) Konkurs jest realizowany w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów, popularyzowaniu idei recyklingu. 

3)  Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, 
promującego ideę recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów. 

4) Cele konkursu: 

▪  popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy 
współczesnego świata 

▪  propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego 
gospodarowania odpadami połączone z poszerzaniem świadomości 
ekologicznej, 

▪  promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego 
wykorzystania lub przetworzenia, 

▪  popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, 

▪  rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i 
rodziców 

2. Zasady udziału w konkursie: 

1) Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkola, uczniów klas I – III oraz uczniów 
klas IV – VI wraz z rodzicami, dla uczniów klas VII – VIII. 
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3. Zasady konkursu: 

1) Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery kategorie: uczniowie przedszkola – grupa I, 
uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – grupa II, uczniowie klas IV – VI szkoły 
podstawowej – grupa III, uczniowie klas VII – VIII – grupa IV 

2) Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania wraz ze swoimi rodzicami strojów 
ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki 
odpadów. 

3) Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój. 

4) Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie 
ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być 
wykonany z surowców wtórnych. UWAGA: w tegorocznej edycji konkursu w 
prezentowanym stroju powinny pojawić się przynajmniej trzy elementy 
obowiązkowe z podanej listy: gazety, tektura falista, wytłoczki do jajek, rolki 
papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe. 

5) Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, zmieniona 
zostaje formuła konkursu. Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania stroju w 
warunkach domowych i przesłania 3 zdjęć dokumentujących kolejne etapy pracy nad 
przygotowaniem stroju ekologicznego oraz krótkiego nagrania filmowego 
przedstawiającego uczestnika konkursu prezentującego strój ekologiczny.  

6) Wysłanie zdjęć i nagrań filmowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Eco-Moda 2020”  

7) Zdjęcia i nagranie filmowe należy przesłać na adres mailowy 
stowarzyszenie@zedek.pl do dnia 15 czerwca 2020 roku. W mailu należy podać dane 
uczestnika konkursu (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, klasa, szkoła/przedszkole, 
do których dziecko uczęszcza, telefon kontaktowy rodzica). 

8) Przesłane filmy i zdjęcia będą podstawą do przygotowania przez Żychliński Dom 
Kultury wirtualnego pokazu mody ekologicznej, który będzie podsumowaniem 
konkursu „Eco-Moda 2020”  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2020  

2) Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących 
kryteriów: 

▪  zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu, 
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▪  pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego, 

▪  estetyka wykonania  

▪  sposób zaprezentowania stroju 

3) W konkursie w czterech kategoriach (uczniowie przedszkola, uczniowie klas I – III, 
uczniowie klas IV – VI , klas VII – VIII szkoły podstawowej) zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe.  

4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody lub 
przyznania nagród równorzędnych. 

5) Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

5. Sprawy różne: 

1) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

2) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga organizator konkursu, 
czyli Żychliński Dom Kultury. 

3) Wyniki konkursu oraz fotorelacja z konkursu zostaną umieszczone na stronach 
internetowych ŻDK. 

4) Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie ŻDK lub 
pod numerem telefonu (24) 351 20 57 (osoba do kontaktu – Renata Dziuba) 
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Rodzinny Konkurs Ekologiczny  „Eco – Moda 2020” 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko dziecka 

Wiek dziecka 

Klasa/ Grupa 

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

Nazwa i adres szkoły/przedszkola, 
do których uczęszcza dziecko 

Telefon kontaktowy  

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

Imię i nazwisko opiekuna, pod 
którego kierunkiem powstawała 
praca 

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

Telefon kontaktowy do opiekuna …................................................................................................... 

Nazwa i krótki opis 
przygotowanego stroju – prosimy 
o przygotowanie kilku informacji, 
które będziemy mogli podczas 
finałowego pokazu 

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

Kilka informacji o dziecku, które 
będzie prezentować strój podczas 
finałowego pokazu 

…...................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
..................................................................................................... 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Eko-Moda 2020” organizowany przez Żychliński Dom 

Kultury 

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki zgłoszenia 
w Rodzinnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Żychliński Dom Kultury, dane w formie imienia i 
nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są 
przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury 
jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu 
Kultury, 99- 320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99- 320 Żychlin ul. Fabryczna 3, 
adres e-mail:kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57 
3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 
lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
4. 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 na mocy prawa do odbioru danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie 
mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 
zobowiązany jest Administrator, 
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 
– usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 
– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 
– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO, 
– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy. 

 

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


