Regulamin konkursu „Podlasie jest piękne”
1. Cele i tematyka konkursu „Podlasie jest
piękne”
Celem konkursu jest:
− zachęcenie dzieci i młodzieży do artystycznego
wyrażenia swoich emocji związanych z przyrodą,
− pokazanie różnorodności krajobrazu w woj.
podlaskim,
− zachęcenie uczniów do kontaktów z przyrodą
woj. podlaskiego.

słuchawki i inne). Nagrodę należy odebrać osobiście w
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace z każdej
kategorii.

Tematyka konkursu nawiązuje do piękna krajobrazu
województwa podlaskiego. Dzieci i młodzież poprzez
wiersz i fotografię będą prezentować unikalny
krajobraz województwa podlaskiego.
Konkurs prowadzony jest w formie elektronicznej,
przy
zastosowaniu
elektronicznych
środków
komunikacji.

7. Ocena prac
Oceny prac w dwóch niezależnych kategoriach
(wiersz, fotografia) dokona Komisja, która składać się
będzie z 5 członków.
Komisja dokona selekcji prac, zapozna się z treścią
wypowiedzi artystycznej, sprawdzi zgodność prac
z regulaminem i tematem konkursu, oceni jakość
wykonania.

2. Uczestnictwo
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież
wieku do 15 lat..
Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę na jedną
kategorię.

8. Odpowiedzialność
Organizator nie zwraca prac biorących udział w
konkursie - prace przechodzą na własność
Organizatora.

3. Format prac
Wiersz powinien być wykonany w formacie .pdf,
umożliwiający odczyt pliku na komputerze
Organizatora.
Prace fotograficzne powinny być wykonane w formacie .jpg lub .png.
4. Opis pracy
Każda praca powinna być czytelnie opisana.
Nazwa pliku powinna zawierać: Imię i nazwisko
autora, wiek.
Opis
powinien
jednoznacznie
identyfikować
wykonawcę pracy.
5. Przebieg konkursu
Prace należy przesłać za pośrednictwem skrzynki
elektronicznej
Regionalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska
w
Białymstoku,
(biuro.bialystok@rdos.gov.pl
lub
sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2020 r.
(decyduje data wpływu maila do urzędu).
Prace zostaną ocenione przez Komisję, a następnie,
wyniki będą umieszczone na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku do dnia 25 października 2020 r.
Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami,
calem przekazania nagród (gry planszowe, książki,

6. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 10 września do 10 października
2020 r.

9. Dodatkowe informacje
Wszelkie informacje organizacyjne o konkursie,
organizatorze, wynikach i nagrodach znajdują się na
stronie internetowej: http://bialystok.rdos.gov.pl/
10. Organizator i partnerzy
Organizatorem konkursu jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku.
11. Klauzula informacyjna.
Uczestnik biorący udział w konkursie zobowiązany
jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO,
stanowiącą załącznik 1 do regulaminu.
Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie fotografii
lub wiersza) oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA – dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w
Białymstoku,
przy
ul.
Dojlidy
Fabryczne
23,
15-554
Białystok,
e-mail:
sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.bialystok@rdos.gov.pl
Cel przetwarzania danych: realizacja konkursu „Podlasie jest piękne”.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
Uprawnienia:
prawo
dostępu
do
swoich
danych
oraz
otrzymania
ich
kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania
danych
osobowych;
prawo
do
usunięcia
danych
osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki
2,
00-193
Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, dane
kontaktowe) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie „Podlasie jest piękne”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda
na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.
1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie
będą też profilowane

