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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia 
nr OR.0050.1247.2021 
Prezydenta Miasta Żory 
z dnia 5.10.2021 r. 

 
 
 

Regulamin konkursu ekologiczno-przyrodniczego 
„NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest wzbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie 
zamiłowania do przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej, motywacja 
do ruchu i przebywania na świeżym powietrzu, a także integracja rodzin poprzez 
wspólne działanie dzieci i dorosłych. 

2. Prace konkursowe zostaną wzięte pod uwagę w planowanym przeglądzie drzew 
na terenie miasta Żory pod kątem wytypowania drzew do ustanowienia nowych 
pomników przyrody. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 
mieszczących się na terenie Miasta Żory, z wyłączeniem dzieci pracowników Urzędu 
Miasta Żory oraz członków Jury.  

4. Organizatorem Konkursu pn. „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”, zwanego 
w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest Gmina Miejska Żory. 

5. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Żory odpowiedzialną za przeprowadzanie 
Konkursu jest Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory. 

6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.zory.pl. 

7. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie 
internetowej www.zory.pl .   

§ 2  

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opracowania przedstawiającego 
najpiękniejsze, zdaniem autora, drzewo w Żorach wraz z uzasadnieniem swojego 
wyboru. 

2. Do konkursu można zgłosić drzewo, rosnące na terenie miasta Żory, które nie jest 
objęte formą ochrony przyrody jako pomnik przyrody. Wykaz pomników przyrody 
zlokalizowanych na terenie Miasta Żory dostępny jest na stronie www.zory.pl. 

3. W tworzeniu prac dozwolona jest pomoc osób dorosłych. 

http://www.zory.pl/
http://www.zory.pl/
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4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

5. Pracę należy wykonać w formacie A4. 

6. W opracowaniu należy zawrzeć następujące elementy: 

6.1. zdjęcie drzewa (maksymalnie 3 fotografie), 
6.2. wskazanie obwodu pnia/pni, zmierzonego na wysokości 130 cm od poziomu 

gruntu, 
6.3. lokalizację drzewa (mapka lub adres lub rejon w którym rośnie lub nr działki 

lub współrzędne geograficzne), 
6.4. nazwę gatunkową drzewa (np. dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, kasztanowiec 

zwyczajny, sosna pospolita itp.), 
6.5. cechy szczególne drzewa (np. wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego 

rodzaju lub gatunku w skali miasta, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość 
korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, obecność gniazd, dziupli a także 
inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub 
krajobrazowe), 

6.6. UZASADNIENIE SWOJEGO WYBORU 

7. Opracowanie nie powinno przekraczać 5 stron formatu A4. 

8. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 
- klasy 1-3 szkoły podstawowej, 
- klasy 4-8 szkoły podstawowej, 
- szkoły ponadpodstawowe. 

9. Uczestnik wraz z projektem dostarcza obowiązkowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

10. Zgłoszone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi.  

11. Zgłoszenie prac w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

§ 3 

Miejsce i termin składania prac 

1. Pracę wraz z Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2021 r. w jeden z następujących 
sposobów: 

- bezpośrednio w biurze podawczym Urzędu Miasta Żory, Rynek 9,  
44- 240 Żory  (z dopiskiem „KONKURS: NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”),  
- pocztą na adres: Wydział Inżynierii Środowiska, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 
 44-240 Żory (z dopiskiem „KONKURS: NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”),  
- w wersji elektronicznej na adres: is@um.zory.pl, w tytule wiadomości wpisując 
„KONKURS: NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”. W przypadku zgłoszenia 
elektronicznego, do projektu należy załączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej. 
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2. O zgłoszeniu pracy w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żory 
lub na adres email: is@um.zory.pl  

3. Prace złożone po terminie wskazanym w §3 ust. 1 nie biorą udziału w Konkursie.  

§ 4 

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury powołane przez Organizatora 
w terminie do 19.11.2021 r.  

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace zawierające wszystkie elementy wskazane 
w § 2 ust. 6 Regulaminu. 

3. Prace zostaną ocenione w systemie punktowym. Ocenie podlegać będzie 
w szczególności uzasadnienie wyboru przedstawionego drzewa oraz zdjęcie 
ukazujące jego walory, a także określenie nazwy gatunkowej drzewa, wyszukanie 
jego cech szczególnych oraz estetyka pracy i staranność jej wykonania.  

4. Zwycięskie prace zostaną wyłonione na podstawie największej ilości zdobytych 
punktów.  

5. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie Organizatora www.zory.pl. 
Laureaci konkursu lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wyniku konkursu 
telefonicznie.  

6. Wręczenie nagród nastąpi w ustalonym przez Organizatora miejscu i terminie. 

7. Warunkiem przekazania nagrody jest odbiór osobisty przez Zwycięzcę oraz 
podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, a w przypadku małoletnich laureatów 
konkursu podpisanie ww. protokołu przez rodzica/opiekuna prawnego Laureata. 

8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 5 

Nagrody 

1. Nagrody w konkursie stanowią karty podarunkowe do sklepu sportowego Decathlon 
o wartości 500 zł, 300 zł i 100 zł. 

2. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach: 
- klasy 1-3 szkoły podstawowej, 
- klasy 4-8 szkoły podstawowej, 
- szkoły ponadpodstawowe 

3. Laureaci otrzymują następujące nagrody: 

3.1. Dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej: 

- I miejsce: karta podarunkowa o wartości 500 zł, 
- II miejsce: karta podarunkowa o wartości 300 zł, 
- III miejsce: karta podarunkowa o wartości 100 zł. 

3.2. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej:  

http://www.zory.pl/
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I miejsce: karta podarunkowa o wartości 500 zł, 
II miejsce: karta podarunkowa o wartości 300 zł, 
III miejsce: karta podarunkowa o wartości 100 zł. 

3.3. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 

I miejsce: karta podarunkowa o wartości 500 zł, 
II miejsce: karta podarunkowa o wartości 300 zł, 
III miejsce: karta podarunkowa o wartości 100 zł. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tylko części nagród bądź nieprzyznania 
nagród w przypadku niewyłonienia zwycięzców. 

5. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych nagrody rzeczowe w Konkursie są wolne 
od podatku dochodowego. 

§ 6 

Wykorzystanie zgłoszonych prac i ochrona danych osobowych 
 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie prac  z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów 
na cele związane z organizacją, przebiegiem konkursu oraz promocją Gminy. 

2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu  prac udzielają Gminie Miejskiej Żory nieodpłatnej 
wyłącznej  i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem 
autorskich praw osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 
- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu 
lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie 
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 
- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
- publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,  
- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  
- prawo do określenia nazw pracy, pod którymi będzie ona wykorzystywana 
lub rozpowszechniana, 
- prawo do wykorzystywania pracy do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji 
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego 
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.  

3. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora własność egzemplarza 
zgłoszonej do Konkursu pracy. 

4. Uczestnik Konkursu  wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonywanie przez Organizatora 
Konkursu opracowań zgłoszonej pracy. Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatnie 
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zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora Konkursu z opracowania 
na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2.  

5. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, 
iż nie naruszają one praw osób trzecich. 

6. W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 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 (ogóle 
rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” informuje 
się, że: 

- Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu 
pn. „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”,  takich jak : imię, nazwisko, nr telefonu, 
adres e-mail jest w Urzędzie Miasta Żory Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska 
Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl , 

- W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się przez: email iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133, 

- Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu ich rodziców 
lub opiekunów prawnych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
– za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

- Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu, 
w tym z wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz upowszechnieniem informacji 
na temat Konkursu, jego Laureatach w mediach w związku z działalnością 
edukacyjno-informacyjną, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 
wymaganej przepisami rozporządzenia RODO. 

- Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest: 

 - umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 

 - umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

 - opublikowanie informacji o Laureatach, 

 - archiwizacja dokumentów. 

Przekazanie danych osobowych przez Uczestników oraz przez rodziców/opiekunów 
prawnych Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie, 
powiadomienia o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych w związku 
z prowadzoną działalnością ekologiczną. 

- Zgoda wyrażona przez Uczestników lub ich rodziców /opiekunów prawnych może 
być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej informacji 
na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

- Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców /opiekunów prawnych będą 
przechowywane w celu archiwalnym przez okres wynikający z przepisów ustawy 
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z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 
1983 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.146 z późn. zm.) tj. 5 lat, 

- Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są: członkowie Jury 
Konkursu, a w zakresie imienia i nazwiska uczestnicy i publiczność będąca przy 
rozdawaniu nagród oraz osoby śledzące działalność kulturalną Organizatora. 

- Uczestnikom konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników konkursu 
przysługuje: 

 a) prawo dostępu do treści danych, 

 b) sprostowania danych, 

 c) usuwanie danych, 

 d) ograniczenia przetwarzania danych, 

 e) przenoszenia danych, 

 f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

- Uczestnikom konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym Uczestników Konkursu, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). 

- Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

- Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane 
do państw trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO. 

§7 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia czasu trwania Konkursu, 
przerwania go lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


