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IX Forum Ekologiczne ZSP nr 8 

10.06.2021 

 

Forum ekologiczne organizowane jest w formie imprezy ekologicznej i składa 

się z dwóch części: 

1. Konkursu dla uczniów szkół podstawowych  z terenu powiatu tomaszowskiego. 

2. Udziału w wykładach i pokazach o tematyce ekologicznej w ZSP nr 8 w dn. 10.06.2021r 

REGULAMIN 

IX Forum Ekologicznego 

I. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 ul. Nadrzeczna 17/25; 97-200 

Tomaszów Maz. 

2. Konkurs „Nie wyrzucaj – wykorzystaj ponownie” skierowany jest do szkół podstawowych z 

terenu powiatu tomaszowskiego. Organizowany jest w ramach IX Forum Ekologicznego. 

 

II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS 

1. Organizatorami Forum i konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych 8 w Tomaszowie Maz., którzy wchodzą w skład jury konkursowego. 

Jury Konkursu: 

• dokonuje oceny merytorycznej wniosków, 

• nominuje do finału Konkursu, 

• typuje Laureatów, Nominatów i Wyróżnionych. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Prace zgłaszane do konkursu mogą być autorstwa jednej osoby, bądź grupy 2 osobowej. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. 

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Technika wykonania prac jest dowolna – wykorzystująca materiały recyklingowe. 

6. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca tytuł pracy, autora, 

adres do korespondencji ( e-mail autora i szkoły). 

7. Wykonane i ocenione prace są, po zakończeniu Konkursu, do dyspozycji wykonawcy. 

8. Na wyróżnionych w  Konkursie czekają nagrody oraz promocja prac na stronie naszej szkoły. 

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

 

1. Kryteria pozwalające na udział w Konkursie 

a) oryginalność zgłoszonej pracy, 

b) wartość użytego materiału pod kątem ponownego wykorzystania, 

c) walory estetyczne przedstawionego projektu, 

d) możliwość łatwego powielenia pomysłu. 

 

http://www.zsp8.eu/
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2. Przebieg Konkursu 

a) po zapoznaniu się z regulaminem uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja 2021 r w siedzibie szkoły pod adresem e-mail: 

zsp8tomaszow@wikom.pl. 

b) odbiór prac konkursowych odbędzie się według planu opracowanego przez organizatora po 

otrzymaniu e-mailowego zgłoszenia udziału (po telefonicznych uzgodnieniach), 

c) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania wniosków 

zgłoszeniowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

b) przystąpienie do Konkursu oznacza automatycznie zgodę uczestnika na udostępnienie swoich 

danych teleadresowych oraz własnych materiałów promocyjnych na potrzeby działań 

marketingowych podejmowanych przez Organizatora Konkursu, 

c) jury Konkursu wyłoni laureatów, 

d) wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas IX Forum Ekologicznego w dn. 10.06.2021, którego 

częścią jest konkurs oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.zsp8.eu 

e) wręczenie nagród nastąpi 10 czerwca 2021r podczas IX Forum Ekologicznego. 

 

V. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Twórcą pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów może być tylko uczestnik 

Konkursu. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

własności pracy konkursowej. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania do nich praw 

autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, udzieleniem zgody na wykorzystanie i 

rozpowszechnienie wizerunku do celów Konkursu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych 

osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Organizatora Konkursu. W przypadku osób 

niepełnoletnich powyższe domniemania będą potwierdzone załączonym do zgłoszenia 

oświadczeniem rodzica. 

4. Uczestnik Konkursu – oświadcza, iż:  

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy,  

- wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na ujęciach wykorzystanych w pracy konkursowej, 

w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku,  

- pod warunkiem zdobycia nagrody przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi innymi technikami na 

wszelkich formach nośników;  

b) wprowadzenia do obrotu (nieodpłatnie) w publikacjach wydawanych w kraju i za granicą, jako 

utwory samodzielne lub utwory łączne (tj. połączone z innymi samoistnymi utworami);  

c) wprowadzenia zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie 

dostępnych w rodzaju Internet;  

d) wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach;  

http://www.zsp8.eu/
mailto:zsp8tomaszow@wikom.pl
http://www.zsp8.eu/


 

 www.zsp8.eu   str. 3 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Nadrzeczna 17/25 

97-200 Tomaszów Maz. 

Tel. /fax  447245308                                                 zsp8tomaszow@wikom.pl 

 
IX Forum Ekologiczne – 10.06.2021 

Zgłoszenie 

Nazwa szkoły:  ....................................................................................................................................................................................  

Adres szkoły:  ......................................................................................................................................................................................  

Nauczyciel zgłaszający:  ..................................................................................................................................................................  

Kontakt tel: …………………………………     e-mail:  .......................................................................................................................  

 

Uczestnictwo  w: 

 IX Forum Ekologicznym   Konkursie „Nie wyrzucaj – wykorzystaj ponownie” 

 

 

 

Dane zgłaszanych osób w Konkursie: 

L.p. Tytuł pracy Autorzy Klasa 
Adres e-mail 
uczestnika 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Imię i Nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………….. 

adres e-mail ……………………………………………………………………………………. 

nr telefonu ……………………………………………………….. 

 

http://www.zsp8.eu/
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

*) 

Ja niżej podpisany / podpisana ..................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

• Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, 

wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas IX Forum Ekologicznego. 

• Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z 

wizerunkiem mojego dziecka w materiałach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 

publikowanych na stronach internetowych jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego 

przekazu. 

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego 

/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

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

imię i nazwisko dziecka 

1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie realizacji Konkursu. 

2. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 ; ul. Nadrzeczna 17/25;  

97-200 Tomaszów Maz. 

• dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane 

innym Administratorom danych, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

• po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte, 

• dane podaję dobrowolnie. 

 

 ……………………….……………………………….… 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

*) zaznacz właściwe 

http://www.zsp8.eu/

