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„LESS WASTE – Pogotowie dla Ziemi” –  konkurs organizowany w ramach 
Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior na rok 2021 

 
 Zapraszamy uczniów malborskich szkół średnich do udziału w konkursie o tematyce 
ekologicznej. 
Konkurs realizowany jest w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior na 
rok 2021. 
Celem głównym konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży 
ze szczególnym ukierunkowaniem  na środowisko lokalne. Cele szczegółowe to: 

• rozwijanie zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością, 
• dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w przyrodzie, 
• wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za stan środowiska, 
• podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym 

otoczeniu. 
 
Regulamin konkursu 
 

1. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: 
 

● Konkurs literacki – „Ekologia pisana słowem” –  polega na napisaniu pracy 
literackiej w dowolnej formie (np. wiersz, opowiadanie, rozprawka) 
nieprzekraczającej 300 słów. 

● Konkurs fotograficzny – „Piękno przyrody w obiektywie” – polega na zrobieniu 
i przesłaniu  jednego oryginalnego zdjęcia. 

● Konkurs plastyczny – „Ziemia uziemiona o ratunek woła” – polega na 
wykonaniu pracy plastycznej (np. obraz, rysunek, plakat) dowolną techniką          
i przesłaniu jej zdjęcia. 

● Konkurs dziennikarski – „Co cię boli, Ziemio?” – polega na napisaniu reportażu 
lub stworzeniu fotoreportażu (cykl do 10 zdjęć oraz tekst wiążący). 

 
2. Jeden uczestnik ma prawo przesłać pracę w jednej wybranej kategorii. 

 
3. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane. 

 
4. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich. 
 

5. Miejsce i termin przesyłania prac 
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prace prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 
dnia 28 maja 2021r. na adres: sekretariat@tech3.malbork.pl z dopiskiem w tytule maila: „LESS 
WASTE – Pogotowie dla Ziemi” oraz nazwą kategorii konkursu. 
W treści maila prosimy podać dane kontaktowe: imię, nazwisko, szkoła, adres zamieszkania 
oraz adres e-mail. 
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Do maila trzeba załączyć: 

 pracę konkursową, 
 uczniowie pełnoletni – oświadczenie uczestnika konkursu równoznaczne 

z potwierdzeniem klauzuli RODO o przechowywaniu i przetwarzaniu danych 
osobowych oraz zgodą na publikacje pracy konkursowej  – zdjęcie lub skan 
podpisanego oświadczenia – załącznik nr 1, 

 uczniowie niepełnoletni  – oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna              
o zgodzie na udział w konkursie równoznaczne z potwierdzeniem klauzuli 
RODO o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodzie na 
publikacje pracy konkursowej – zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia  – 
załącznik nr 2. 

 
6. Ogłoszenie wyników i nagrody 

 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
Ogłoszenie nazwisk zwycięzców odbędzie się w czerwcu 2021 r. 
Nagrody, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, zostaną wręczone osobiście w ZSP nr 3 
w Malborku – Aleja Wojska Polskiego 502 – lub przesłane pocztą. 
Lista finalistów konkursu zostanie ogłoszona na stronie ZSP nr 3 w Malborku: 
https://tech3.malbork.pl/ 
Nagrody będą sfinansowane ze środków Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior na rok 
2021. 
 

7. Przetwarzanie danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że administratorem danych osobowych 
zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 
się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

8. Kontakt 
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunami Samorządu Uczniowskiego      
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku: 
p. Katarzyna Adamkowska – k.adamkowska@tech3.malbork.pl 
tel. 605 444 574 
p. Joanna Jenczelewska – j.jenczelewska@tech3.malbork.pl 
tel. 662 954 166 
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9. Załączniki do regulaminu: 
 

 załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika konkursu – pełnoletniego ucznia, 
 załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego 

ucznia. 
 

10. Organizatorzy 
 
Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. 
 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu – pełnoletniego ucznia 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu „LESS WASTE – Pogotowie dla Ziemi”  

organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w ramach 

Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior na rok 2021: 

 

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

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikację danych osobowych uczestnika 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem. 

 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przeze mnie pracy 

konkursowej w prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

 

Data i czytelny podpis 

……………………………………. 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego ucznia 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

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

w konkursie „LESS WASTE – Pogotowie dla Ziemi” organizowanym przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w ramach Malborskiego Budżetu 

Obywatelskiego Junior na rok 2021. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikację danych osobowych mojego dziecka 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem. 

 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

 

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

……………………………………………………… 

  


