
 

 

REGULAMIN KONKURSU „AKCJA SEGREGACJA"  
organizowanego przez PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Żyrardowa 

1. Organizatorami konkursu są Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, ul. Czysta 5, 96-

300 Żyrardów oraz Urząd Miasta Żyrardowa z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.  

Adres e-mail do obsługi konkursu: akcjasegregacja@pgk.zyrardow.pl, tel. 46 855 40 41. 2. Konkurs 

rozpoczyna się 16 września 2019 r. i potrwa do 31 października 2019 r. do godz. 14:00.  

2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od 3 do 19 roku życia, z terenu Żyrardowa i powiatu 

żyrardowskiego.  

3.  Praca konkursowa musi w bezpośredni sposób nawiązywać do tematu: „AKCJA SEGREGACJA” czyli 

pokazywać istotę segregacji odpadów, poszczególne frakcje bądź jedną z nich (kolor żółty, niebieski, 

zielony, brązowy i czarny: jeden kolor lub kilka do indywidualnego wyboru przez uczestnika konkursu), 

eksponować sposób segregacji odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 lipca 2019 r.  

W pracę należy wpisać logotyp PGK oraz herb Miasta Żyrardowa.  

4. Prace dzieci przekazane na konkurs, mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców bądź 

opiekunów z terenu Żyrardowa i powiatu żyrardowskiego lub przez placówkę szkolną, mającą swoją 

siedzibę na terenie Żyrardowa bądź powiatu żyrardowskiego. Prace muszą być wykonane samodzielnie 

przez dziecko lub grupowo przez dzieci w placówce przedszkolnej lub szkolnej.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (ołówek, tusz, kredki, farby lub technikami 

mieszanymi). Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 i zapakowane w sztywne teczki.  

6. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową indywidualnie lub grupowo.  

7. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów Konkursu „AKCJA SEGREGACJA” firmę 

PGK Żyrardów Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Żyrardowa. 

8. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1. 

9. Oryginalne, autorskie i nigdzie wcześniej nie publikowane prace należy złożyć do dnia 31 października 

2019 r. do 14:00 w siedzibie Organizatora Konkursu przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie lub przesłać na 

adres PGK „Żyrardów Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów. W podanym terminie należy 

także przesłać zdjęcie lub skan pracy na adres: akcjasegregacja@pgk.zyrardow.pl 

10.  Komisja powołana przez Organizatora Konkursu „AKCJA SEGREGACJA”, wyłoni spośród 

przekazanych prac, laureatów konkursu w następujących przedziałach wiekowych:  

  a)  wiek 3 - 8 lat  

  b)  wiek 9 - 14  

 c)  wiek 15 - 19 lat  

11. Kryteria oceny: bezpośrednie nawiązanie do tematu segregacji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi 

segregacji odpadów w Mieście Żyrardów obowiązującymi od 1 lipca 2019 r., pokazanie poszczególnych 

frakcji do segregowania (kolor żółty, niebieski, zielony, brązowy i czarny: jeden kolor lub kilka do 

indywidualnego wyboru przez uczestnika konkursu), samodzielność wykonania pracy, kreatywność, 

estetyka wykonania, walory artystyczne i edukacyjne.  

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 listopada 2019 r. Organizatorzy skontaktują się drogą mailową lub 

telefonicznie z rodzicami lub opiekunami laureata konkursu. Na fanpage’u PGK Żyrardów: 

https://www.facebook.com/pgkzyrardow/ zostaną umieszczone informacje o zakończeniu konkursu 

oraz liczbie dzieci biorących udział w konkursie.  

Organizator drogą mailową lub telefonicznie poinformuje wszystkich laureatów o terminie uroczystego 

wręczenia nagród. 

13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną zaprezentowane na 

wystawie pokonkursowej. O miejscu i czasie wystawy poinformują na swoich stronach organizatorzy 

konkursu. 
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14. W przypadku nieobecności na rozdaniu nagród: zwycięzcy mogą zgłosić się do siedziby Organizatora 

przy ulicy Czystej 5 w Żyrardowie, po ich odbiór do dnia 30 grudnia 2019 r. włącznie do godz. 14.00 

pokój nr.: 100 – Sekretariat PGK Żyrardów I Piętro  

15. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.  

16. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu „AKCJA SEGREGACJA”  

i nie będą udostępnione osobom trzecim poza przestrzenią związaną z realizacją konkursu oraz reklamą 

konkursu wśród mieszkańców Żyrardowa oraz powiatu żyrardowskiego.  

17. Przekazując pracę na konkurs „AKCJA SEGREGACJA” uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy 

na stronie internetowej Organizatorów i na profilu Facebooka oraz wykorzystanie pracy w publikacjach 

wydawanych przez PGK oraz Urząd Miasta Żyrardowa.  

18. Każdy Uczestnik z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy regulamin 

b) jego udział w konkursie jest dobrowolny i że dokonał zgłoszenia świadomie  

c) przekazuje nieodpłatnie na rzecz PGK „Żyrardów” Sp. z o. o. prawa autorskie do złożonej pracy i 

wyraża zgodę na wykorzystania przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjno-

marketingowych w tym: w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania prac z 

użyciem dowolnych środków technicznych, w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu 

magnetycznego, wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera 

(uploading, downloading oraz wykorzystywania w reklamie i / lub w publikacjach wydawanych 

przez PGK Żyrardów Sp. z o.o.  

d) wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjno- marketingowych, wyraża 

zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy w wydawnictwach własnych, na stronach 

internetowych, w prasie i telewizji lokalnej i innych. 

19. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

21. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów. Dane uczestników konkursu będą 

zbierane na podstawie opisanej w art. 6 ust. 1 list. c 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(dalej RODO) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Imię i nazwisko, wizerunek oraz 

szkoła/placówka laureatów konkursów będą publikowane na stronach internetowych Organizatora, w 

wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności 

PGK „Żyrardów” Sp. z o. o. Każdy z uczestników konkursu ma prawo żądać dostępu do treści swoich 

danych i ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 

osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy 

RODO. Powyższe prawa uczestnik może zrealizować przy pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc 

na adres e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „AKCJA SEGREGACJA” 

 

KONKURS PGK ŻYRARDÓW 

„AKCJA SEGREGACJA” 

Lp. Dane autora pracy 

1.  Imię i nazwisko  

 

2.  Wiek  

3.   Klasa   

4. 

 

 Nazwa szkoły lub placówki oświatowej*: 

 

 Ulica:  Numer: 

 Kod pocztowy:  Miejscowość: 

5.  Nauczyciel /opiekun 

prawny/rodzic 

Imię i nazwisko  

Tel. kontaktowy   

Adres e-mail  

*dotyczy prac zbiorowych zgłaszanych przez placówki 

 

 

Załącznik należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć do pracy konkursowej oraz w 

terminie nie późniejszym niż 31 października 2019 r. przesłać na adres: 

akcjasegregacja@pgk.zyrardow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „AKCJA SEGREGACJA” 

 
Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku 

 

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy  

w związku z udziałem w konkursie „AKCJA SEGREGACJA”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  

i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych 

w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam,  

że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany o prawie wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Wyrażam ponadto zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

................................................................. przez Organizatora, jako administratora, podczas koordynacji  
        (imię i nazwisko autora pracy) 

 

konkursu „AKCJA SEGREGACJA”, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów promocyjno-

marketingowych PGK ”Żyrardów” Sp. z o. o. oraz Urzędu Miasta Żyrardowa. 

 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy) 

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „AKCJA SEGREGACJA” 

 

 
Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na udział w konkursie  

i rozpowszechnianie przesłanej pracy 

 

 „Wyrażam zgodę na udział ................................................................................................  w konkursie 

                                                                       (imię i nazwisko autora pracy) 

„AKCJA SEGREGACJA” organizowanym przez PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.  i Urząd Miasta Żyrardowa na 

wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Organizatorów, tj. wydawnictwach własnych, na stronach 

internetowych, w prasie i telewizji lokalnej. 

 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy) 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu „AKCJA SEGREGACJA” 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „AKCJA SEGREGACJA „ organizowanego przez 

PGK „Żyrardów” Sp. z o. o. i Urząd Miasta Ż oraz akceptuję jego warunki. 

 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy 


