
ZARZĄDZENIE Nr....tó..../2015

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną
Powiatu Łowickiego".

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu 
Łowickiego" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 .

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Załącznik do Zarządzenia Nr ..k^i./2015 
Starosty Łowickiego z dnia /7.

Regulamin konkursu

„Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu Łowickiego''

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz -  koordynatorem konkursu jest Wydział 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
2. Celem konkursu jest popularyzacja ekologicznego stylu życia poprzez zmianę 

konsumenckiego przyzwyczajenia polegającego na zastąpieniu tradycyjnych 
jednorazowych reklamówek torbami wielokrotnego użytku. Kształtowanie 
świadomości ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród 
młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne i jego stan poprzez 
zainteresowanie korzystaniem z toreb wielokrotnego użytku. Rozwijanie 
kreatywności i zdolności manualnych uczniów, promocja powiatu łowickiego.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu łowickiego prowadzonych przez Powiat Łowicki.

4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie grafiki komputerowej 
na torbę ekologiczną wielokrotnego użytku .

5. Projekt grafiki komputerowej należy wykonać indywidualnie z wykorzystaniem 
maksymalnie 8 kolorów. Jedna osoba na konkurs może nadesłać jedną grafikę 
komputerową.

6. W projekcie należy uwzględnić: herb i logo powiatu łowickiego( zał. nr. 1), 
symbol nawiązujący do ochrony środowiska związanej z gospodarowaniem 
odpadami i znak charakterystyczny dla regionu łowickiego.

7. Projekt grafiki komputerowej należy dostarczyć organizatorowi w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu Łowickiego” 
w wersji elektronicznej , na płycie CD lub innym nośniku danych 

elektronicznych do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. 
Stanisławskiego 30 od 01 do 30 września 2015 roku .

8. Do projektu należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenia (załącznik 
nr.2, 3, 4).

9. Prace konkursowe dostarczone bez oświadczeń nie biorą udziału w konkursie.



10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia projektu grafiki 
komputerowej powstałe w trakcie dostarczania prac na konkurs.

//.Kom isja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie pomysł , 
efekt wizualny i sposób wykonania grafiki komputerowej. Komisja przyznaje 
miejsca i wyróżnienia.

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 09 października 2015 roku.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Łowiczu.
14.0 sposobie i terminie odebrania nagród laureaci zostaną poinformowani 

w późniejszym terminie.
15. Z zastrzeżeniem pkt. 16 uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych przez organizatora w celu realizacji obowiązków 
wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnik, który został laureatem 
konkursu wyraża zgodę na publikację i podanie do publicznej wiadomości 
imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza

16. Jeżeli uczestnik lub laureat konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych, publikację i podanie do publicznej 
wiadomości imienia i nazwiska laureata oraz nazwy szkoły do której uczęszcza 
wyraża jego przedstawiciel/ele ustawowy w formie oświadczenia wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu .

/ 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wszystkich nadesłanych projektów dla swoich celów statutowych, bez 
jakichkolwiek ograniczeń.

18. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela pani Anna Stańczyk -  
podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
tel. 46/ 8 3 0 -0 0 - 96



Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu 
„Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu Łowickiego"
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu
Łowickiego”

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktów)', e-mail)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że zapoznalem/-am się z treścią „Regulaminu 

konkursu na projekt torby powiatu łowickiego”, przyjmuję jego warunki i nie będę 

występował/-a w stosunku do Starostwa Powiatowego z żadnymi roszczeniami, 

w tym z tytułu przekazania praw autorskich.

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

* dotyczy niepełnoletniego uczestnika konkursu





Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu

Łowickiego"

OŚWIADCZENIE NA NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE AUTORSKICH PRAW

MAJĄTKOWYCH

Niniejszym oświadczam, iż przysługują mi wyłączne prawa autorskie do nadesłanego projektu. 
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego 
projektu oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w 
materiałach promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach oraz na stronach 
internetowych, a także wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, 
w szczególności utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką, w tym m.in. 

drukarską, cyfrową, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 
rozpowszechnianie projektu przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych.

(data, miejscowość) ( czytelny podpis uczestnika konkursu/

przedstawiciela ustawowego uczestnika)*

*dotyczy niepełnoletniego uczestnika konkursu





Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu
Łowickiego”

O św iadczenie przedstaw iciela  (li) ustaw ow ego uczestn ika konkursu o 

w yrażeniu zgody na udział pod opiecznego i u d ostęp n ien ie  jego  danych  
osobow ych na potrzeby konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną  

Pow iatu Ł ow ickiego”.

My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego

podopiecznego/dziecka w konkursie „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu

Łowickiego” organizowanym przez Starostwo Powiatowa w Łowiczu i przetwarzanie 
jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

(imię i nazwisko uczestnika)

(miejscowość, data, podpis rodziców/przedstawiciela (li) ustawowego)




