
Regulamin Konkursu na nazwę ZIELONEGO ZAKĄTKA  

przy Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu. 

2. Konkurs obejmuje wymyślenie nazwy własnej dla Zielonego Zakątka utworzonego 

przy Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu. 

3. Czas trwania konkursu 7-15 czerwca 2021 r.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być: 

• uczeń i pracownik Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu 

• mieszkaniec Gminy Kościerzyna 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oraz osoby z nimi najbliżej 

spokrewnione.  

3. Nazwa powinna uwzględniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:  

• nawiązywać do szkoły lub jej tradycji 

• eksponować atuty związane z położeniem geograficznym i kulturą Kaszub  

• uwidaczniać lokalne atrakcje turystyczne 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 propozycję nazwy zawierającą krótkie uzasadnienie. 

5. Uczestnik konkursu dostarcza propozycję nazwy w nieprzekraczalnym terminie do 

15.06.2021 r., do godziny 14:00. Maile nadesłane po upływie terminu nie biorą udziału w 

konkursie. 

6. Propozycję nazwy wraz z uzasadnieniem przesyła się drogą mailową na adres: 

cv.szwp@protonmail.com wpisując w temacie „Konkurs na nazwę Zielonego Zakątka”. 

Propozycję nazwy wraz z uzasadnieniem umieszcza się w treści maila (nie załączniku) – 

wiadomości nie podpisuje się! Adres mailowy jest wystarczającą daną dla Komisji na etapie 

wyłaniania zwycięzcy konkursu. 

7. Dodatkowo w treści maila umieszcza się klauzulę: „Zapoznałem/am się z Regulaminem 

Konkursu na nazwę ZIELONEGO ZAKĄTKA i akceptuję zawartą w nim treść”. 

8. Niezastosowanie się do regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz  

możliwość otrzymania nagrody. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda 

1. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszej, zdaniem komisji, konkursowej nazwy. 

2. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne nazwy, komisja konkursowa bierze pod 

uwagę argumentację zawartą w uzasadnieniu wskazanej nazwy.  

3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji 

konkursowej. 

4. Podanie do publicznej wiadomości zwycięzcy konkursu nastąpi 24 czerwca 2021 r. podczas 

uroczystości otwarcia Zielonego Zakątka i wręczenia nagrody. Z wynikiem konkursu będzie 

się można również zapoznać m.in. na stronie internetowej organizatora: 

www.spwp.cba.pl. 

5. Zwycięzca o rozstrzygnięciu konkursu zostanie powiadomiony niezwłocznie, nie później 

jednak niż do 16 czerwca 2021 r., do godz. 16:00 zwrotną pocztą mailową. Wraz z 
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informacją o zwycięstwie nadesłane zostaną dokumenty do uzupełnienia, o których mowa 

w pkt. 6. 

6. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę konkursu jest pisemne: 

• złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Kościerzyna wraz z 

podaniem imienia i nazwiska (Załącznik nr 1 – załącznik nadesłany zostanie 

wyłącznie zwycięzcy po jego wyłonieniu), 

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci imienia i nazwiska zwycięzcy 

oraz jego wizerunku, a także wyrażenie zgody na podanie ich do publicznej 

wiadomości (Załącznik nr 2 – załącznik nadesłany zostanie wyłącznie zwycięzcy po 

jego wyłonieniu). 

7. Zwycięzca do dnia 18 czerwca 2021 r., do godz. 16:00 zwrotną pocztą mailową odsyła 

skany Załącznika nr 1 i 2 z uzupełnioną treścią i własnoręcznym podpisem lub dostarcza w 

wersji papierowej do sekretariatu szkoły. Niedostarczenie we wskazanym terminie 

dokumentów, o których mowa w pkt. 6, skutkuje wyłonieniem kolejnego zwycięzcy.  

8. Pozostali uczestnicy do dnia 21 czerwca 2021 r., do godz. 16:00 zwrotną pocztą mailową 

otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w konkursie wraz z podziękowaniem. 

9. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie, której fundatorem jest Rada Rodziców działająca przy 
Szkole, to bon wartości 200 zł., do wykorzystania w sklepach „Media Expert” mieszczących 
się na terenie całego kraju.  

10. Odbiór nagrody należy potwierdzić odręcznym podpisem. W przypadku wręczenia 
nagrody osobie poniżej 18 roku życia, potwierdzenia odbioru nagrody dokonuje 
rodzic/prawny opiekun. 

11. Skład komisji konkursowej : 

a. Magdalena Ossowska – przedstawiciel Rady Rodziców 

b. Mariusz Skrzypkowski – gminny koordynator sportu szkolnego 

c. Dorota Sugier – przedstawiciel Stowarzyszenia Kaszubski Azymut 

d. Celina Voigt – przedstawiciel administracji i obsługi Szkoły 

e. Adela Włoczanko – przedstawiciel grona pedagogicznego 

12. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadna z 

nazw nie uzyska większości głosów. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie ponownej edycji 

konkursu.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wypełniając dyspozycję z art. 13 ust. 1-2 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, dalej zwane 

RODO, informuję, iż:  

1.  Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, 

Wielki Podleś 12A, 83-423 Kościerzyna , email: wpodles@wp.pl, tel. 586862234 

2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod 

adresem email: iod@spwpo.koscierzyna.pl 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z przepisami art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666).  

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, 

w sytuacji w której mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. 

Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, głównie w formie 

realizowania usług drogą elektroniczną. Przykładem ujawienia danych odbiorcy danych może być usługa 

hostingowa wykorzystana do prowadzenia strony internetowej placówki.  
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5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu jej odwołania.  

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO); 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa). 

8. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a 

których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

9. Wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może 

być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

 


