ZARZĄDZENIE NR .& S . / 2021
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia

listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu
pt. „Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa”

N a podstaw ie art. 35 ust. 2 ustaw y z dnia 5 czerw ca 1998 r. o sam orządzie pow iatow ym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm .) zarządzam co następuje:

§1
U stalam R egulam in konkursu „E kologiczna choinka B ożonarodzeniow a” w brzm ieniu
stanow iącym załącznik do niniejszego Z arządzenia.

§2
W ykonanie zarządzenia pow ierzam D yrektorow i W ydziału O chrony Środow iska,
R olnictw a i Leśnictw a.

§3
Z arządzenie w chodzi w życie z d
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Starosty Ł ow ickiego
z dnia .

. listopada 2021 r.

Regulamin konkursu pt. „Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa”

1.
2.
3.

4.

5.

W celu kształtow ania pożytecznych działań na rzecz ochrony środow iska,
kultyw ow ania tradycji św iątecznych oraz ro zw ijan ia zdolności m anualnych,
w rażliw ości estetycznej i praktycznego w y k o rzy stan ia dostępnych tw orzyw organizuje
się K onkurs na w ykonanie ekologicznej choinki B ożonarodzeniow ej. O rganizatorem
je s t Starosta Ł ow icki.
K onkurs skierow any je s t do u czn ió w dw óch kategorii w iekow ych - dla klas 4-6 oraz
klas 7-8 szkół podstaw ow ych z terenu P ow iatu Ł ow ickiego.
Jeden uczestnik m oże zgłosić m aksym alnie 1 choinkę.
C hoinka pow inna m ieć w ysokość od 50 cm do 70 cm oraz szerokość m aks. 30 cm.
N ależy ją w ykonać z m ateriałów naturalnych (np. drew no, tektura, sznurek, papier,
suszone ow oce, gałęzie, szyszki, itd.) P referow ane użycie surow ców nie psujących się .
C hoinkę należy dostarczyć osobiście do Starostw a P ow iatow ego w Łow iczu,
ul. Stanisław skiego 30, 99-400 Ł ow icz, pokój nr 8, w term inie od 30.11.2021 r.
do 07.12.2021 r.
Do choinki należy dołączyć pisem ną inform ację zaw ierającą: a) im ię, nazw isko i w iek
ucznia, b) nazw ę szkoły oraz klasę, c) im ię i nazw isko przedstaw iciela ustaw ow ego
(rodzic) i jeg o telefon kontaktow y lub e-m ail oraz podpisane ośw iadczenia (załącznik
nr 1 i 2 do regulam inu).

6. Choinki dostarczone bez dokumentów, o których mowa w pkt 5 nie będą brały
udziału w Konkursie.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

O rganizator nie ponosi odpow iedzialności za u szkodzenia prac pow stałych w trakcie
dostarczania.
W yboru 3 najlepszych choinek z każdej kategorii w iekow ej dokona K om isja
K onkursow a pow ołana przez Starostę Ł ow ickiego w składzie 3 - osobow ym ,
najpóźniej do 10.12.2021 r.
W przypadku znacznego zainteresow ania K onkursem , K om isja K onkursow a m a praw o
do przyznania dodatkow ych w yróżnień w liczbie p rzez siebie określonej.
K ryterium oceny będą podlegały: zgodność z tem atem , oryginalność doboru
m ateriałów , pom ysłow ość, estetyka w ykonania pracy, trw ałość konstrukcji oraz
zastosow anie surow ców naturalnych.
O głoszenie w yników nastąpi w term inie 10.1 2 .2 0 2 lr. poprzez um ieszczenie na stronie
internetow ej S tarostw a P ow iatow ego w Ł ow iczu https://w w w .pow iat.low icz.pl/
listy nagrodzonych uczestników . W inform acji tej zam ieszczony zostanie rów nież
term in
uroczystego
p o dsum ow ania
K onkursu
z
zachow aniem
w arunków
bezpieczeństw a sanitarnego w zw iązku z epidem ią C O V ID -19.
P rzedstaw iciele ustaw ow i laureatów są zobow iązani dostarczyć podpisane um ow y
o przeniesienie praw autorskich najpóźniej w dniu uroczystego podsum ow ania
K onkursu (zal. 3)
Laureaci K onkursu otrzym ają nagrody rzeczow e ufundow ane ze środków budżetu
Pow iatu Ł ow ickiego.

14. O rg an izato r K onkursu zastrzega sobie praw o do nieodpłatnego w y korzystania
nagrodzonych choinek dla sw oich celów statutow ych, bez jak ich k o lw iek ograniczeń.
15. Z głoszone do K onkursu choinki, które nie zostały nagrodzone ani w yróżnione, pow inny
zostać odebrane p rzez przedstaw iciela ustaw ow ego uczestnika K onkursu w term inie
od 13.1 2 .2 0 2 lr. do 07.01.2022r. O dbiór pracy należy potw ierdzić na druku, którego
w zó r stanow i załącznik nr 4 do niniejszego regulam inu.
16. Po upływ ie term inu w skazanego w pkt. 15 regulam inu, choinki nieodebrane zostaną
kom isyjnie zniszczone.
17. W szystkie inform acje o K onkursie i je g o przebiegu um ieszczane będą na stronie
internetow ej S tarostw a P ow iatow ego w Ł ow iczu h 11p ://w w w .nowi a t. 1owi c z .p l.
18. D odatkow e inform acje m ożna uzyskać dzw oniąc pod num er telefonu: 46-81 1-53-23.

!

i

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
„Ekologiczna choinka
Bożonarodzeniowa "

(imię i nazwisko uczestnika)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy, e-mail
przedstawiciela ustawowego)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym

oświadczam,

że

zapoznałem/am

się

z

treścią

regulaminu

konkursu

„Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa” i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.

(miejscowość, data, podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
„Ekologiczna choinka
Bożonarodzeniowa ”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) - dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą przy
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursów z zakresu edukacji
ekologicznej, w celu propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

5.

Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).

6.

Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do konkursu.

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(miejscowość, data, podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

Zgoda na przetwarzanie danych

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe
w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30 w Łowiczu moich danych osobowych niezbędnych
do przystąpienia i udziału w konkursie „Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa”, tj. imienia,
nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania ucznia oraz danych osobowych przedstawiciela ustawowego
uczestnika, tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty mailowej zgodnie ż a rt. 6 ust. 1 pkt a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(miejscowość, data, podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

W razie przyznania nagrody bądź wyróżnienia w niniejszym Konkursie zobowiązuję się
do zawarcia najpóźniej w dniu uroczystego podsumowania konkursu, umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych do fotografii - zgodnie z wzorem jak w załączniku nr 3,
której postanowienia akceptuję bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na publikację i podanie
do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jako laureata/wyróżnionego, nazwy szkoły do której
uczęszczam oraz mojego wizerunku.

(miejscowość, data, podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu
„Ekologiczna choinka
Bożonarodzeniowa "

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do choinki

zawarta w d n iu ...........................w Łowiczu pomiędzy:
Powiatem Łowickim, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP:834-18-82-519,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:
1)

..................

2)

....................

zwanym dalej Uprawnionym
a uczestnikiem konkursu

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)
zwanym dalej Uczestnikiem Konkursu
o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do choinki nagrodzonej
w konkursie „Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

§2
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) choinka, o której mowa w § 1 jest jego samodzielnym i oryginalnym utworem;
b) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do choinki nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że choinka ta nie narusza praw osób trzecich;
c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z choinki;
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
choinki;
c) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 4 poniżej, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych
do eksploatacji choinki w zakresie określonym w niniejszej umowie.
§3
1. W przypadku wystąpienia przeciwko Uprawnionemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Uprawnionego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Uprawnionemu, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany
do przystąpienia w procesie do Uprawnionego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia

z udziału w sprawie.
§4
1. Na mocy niniejszej umowy, Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe choinki bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania choinki bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu
wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarza, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których choinkę utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;
c) w zakresie rozpowszechniania choinki w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie choinki w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych w tym Internecie, TV, publikowanie
w wydawnictwach i na stronach internetowych Uprawnionego.
2. Uczestnik Konkursu udziela Uprawnionemu zezwolenia do dokonywania zmian i przeróbek choinki,
w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami
lub utworami.
3. Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw
zależnych.
4. Uprawniony ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń.
§5
Strony niniejszej umowy odpowiadają wobec siebie za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi
odpowiedzialności.
§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla Uprawnionego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Uprawniony
(Powiat Łowicki)

Uczestnik Konkursu
(przedstawiciel ustawowy)

Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu
„Ekologiczna choinka
Bożonarodzeniowa”

Potwierdzenie odbioru pracy

Potwierdzam
Bożonarodzeniowa”

odbiór
przez

pracy

zgłoszonej

do

konkursu

pt.

.................................................................................

„Ekologiczna
(imię

i

choinka
nazwisko)

ucznia/uczennicy szkoły ......... ................................................................................................................... klasy

(data, imię i nazwisko przedstaw iciela ustawowego)

