ZARZĄDZENIE Nr 1318/2020 .
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
zdnla 4 luty 2020 r, .
w sprawie: przeprowadzęnia konkursu ekologicznego "SegreguJt śmieci. o środowisko dbam"
.; Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Q samorządzie gminnym (Dz. U,
z 2019 r. poz. 506 z póżn, zm), w związku z Uchwałą Nr 1591XV112019Rady Miejskiej w Serocku z dnia
27 listopada 2019 r. (Oz, U. Woj. Maz. z' 2019 r. póz 14335) w sprawie uchwalenią Regulamin~
utrzymania czystości porządku na terenie Miasta i Gminy Serock oraz art. 400a ust. 1 pkt 32 i ert 403
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U, z 2019 r. poz. 1396 z RÓŹn,
zm.), zarządzam co następuje:
§1
Ogłaszam przeprowadzenie konkursu ekologicznego ,~Segreguję śmieci, o środowisko dbam~.
.
§2
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczówe
za zajęcie
.
. I, II i lU miejsca,
§3
Burmistrz. Miasta i Gminy Serock powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu
i wylonienia laureatów w ww. konkursie w składzie:
1. Przewodniczący: Rafal Karpiński _ Sekretarz Miasta iGminy serock,
2. Członek: Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UMiG
w Serocku
.
3. Członek: Beata Roszkowska - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, UMiG w Serocku
4. Członek: Beata Chmiel - Jaśkowska _. Referent ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony
Środowiska, Rolnictwa iLeśnictWa.
.
§4
Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z. regulaminem stanowiącym
załącznik nr 1
J
do niniejszego Zarządzenia.
. ••
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 13/8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Seiock z dnia 4 lutego 2020 r.
Regulamin konkursu ekologicznego .Segreguję śmieci, o środowisko dbam"
§I.
Cele konkursu
Celem konkursu ekologicznego pt. .Segreguję śmieci, o Środowisko dbam" jest:
1.. Popularyzacja zasad zrównoważo,nego rozwoju i ochrony środowiska,
2. Zwiększenie świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Serock na temat prawidłowej segregacji
odpadów,
3. Skierowanie uwagi mieszkańców Miasta i Gminy Serock na korzyści wynikające z segregacji odpadów
oraz powtórnego wykorzystania surowców wtórnych,
4, Propagowanie postaw proekologicznych.

§ II.
Organizator konkursu
Organiza~orem konkursu jest Burmistrz Miasta j Gminy Serock z siedzibą ul. Rynek 21, 05 -140 Serock
§ III.
Ustalenia szczegółowe
1. Adresaci:
Adresatami konkursu są gospodarstwa domowe na terenie Miasta i Gminy Serock. Pod pojęciem gospodarstwa
domoWego rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wsPólnie utrzymują:.ych się.
Zgłoszeń w konkursie .mogą dokonywać wylącznie osoby pełnoletnie.
2. Tematyka, treść pracy, technika
Gospodarstwa domowe chcące wziąć udział w konkursie musząprzygotow8Ć krótki fotoreportat (maksymalnie 4
minuty filmu lub 20 zdjęć z dokładnym opisem), w którym zaprezentują wspólne działania związane
z prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi,' działaniami podejmowanymi na rzecz
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Motywem przewodnim fotoreportatu musi być przede wsz~tkim
segregacja odpadów komunalnych oraz hierarchia postępowania z odpadami.
Tematyka reportatu musi dotyczyć działań realizowanych podczas dnia codziennego, zarówno w pracy,
'ił szkole, jak i w czasie wolnym, m.in. w domu, w czasie spacerów, podczas zakupóW.
I

3. Warunki udziału:
a) Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu ,oraz dolączenie filmu na płycie CD lub zdjęć wykonanych aparatem
na płycie CD lub wydrukowanych na papierze wraz z dokładnym opisem, co przedstawia zdjęcie.
b) W konkursie obowiązuje zasada jedno gospodarstwo domowe - jedno zgłoszenie.
c) Maksymalna długość reportażu w formie filmu 4 minuty, zaś maksymalna ilość zdjęć w przypadku
fotoreportażu to 20 zdjęć z opisem, przy czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na wygraną
4. Termin ł miejsce zgłoszenia:
a) Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami należy składać w terminie od 1 do 31 marca 2020 r.
b) Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami kon~ursowymi nalety wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy
w Serocku, ul, Rynek 21, 05 - 140 Serock lub zło;tyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku,
.
c) Prace nadesłane poza wyznaczonym terminem (przed rozpoczęciem naboru lub po jego uplywie) będą
zwracane zgłaszającym.
.
d) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, it ich dane osobowe udostępniane w trakcie
konkursu, będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień
niniejszego Regulaminu. -Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych. oraz ich
.
poprawienia.

e) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie,
przetwarzanie, upublicznianie zgłoszonej pracy przez organizatora.
5. Rozstrzygnięcie konkursu I sposób ogłoszenia wynlk6w:
a) Oceny prac zgloszonyc~ do konkursu ,dokonuje komisja konkursowa, powalana przez organizatora
w skład, której wchodzą:
• Sekretarz Miasta i Gminy Serock; .
• dwóch pracownik6w Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w UMiG w Serocku;
• jeden pracownik Referatu Komunikacji Społecznej w UMiG w Serocku.
b) Komisja konkursowa dokona .wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami,
uwzględniając m.in. metody zapobiegania powstawania odpadÓW podczas dnia codżiennego,
podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska i zr6wnowatonego rozwoju.
c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2020 r. O wynikach konkursu uczestnicy
zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie. Wyniki zostaną zaneszczone na stronie
internetowej www.semck,pl oraz w Informatorze Gminy Serock.
d) Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez członkÓW

~.

.

e) . Decyzje Komisji Konkursowej odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo dQ zakończenia konkursu bez przyznania nagród.
g) Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga OrganizatQr Konkursu.

n

6.

Nagrody

W ramach konk·ursuzostaną wyłonione: I, II, III miejsCe.
§IV.
Publikowanie prac

/1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie
2.

do niekomercyjnej .działalności statutowej Organizatora.
Nadesłane prace przechodzą 'na własnoŚĆ Organizatora. Zgłoszeni& prac do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem praw autorskich od nich na rzecz Organizatora, o których mowa wart.
50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dż. U. z 2019 r., poz. 1231
ze zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w
Intemecie. Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie
umieszczone imię; nazwisko. autora/autorów.
_

IV.
Postanowłenla ogólne
1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi W życie z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
2. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs wraz z oświadcieniem, o którym mowa poniżej jest
równoznaczne z poddaniem się Uczestnika/Uczestników procedurze regulaminowej Konkursu,
3. We wszystkich sprawach nie.uregulowanych w regulaminie decyzje POdejmuje Organizator.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny idobrowołny.
.
5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu prace wykonane samodzielne, do' których posiadają
wszelkie prawa autorskie.
6, Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z utyciem przesłanych przez siebie prac,
że prace zło:żone na Konkurs zostały wykonane osobiście przez Uczestnika/ Uczestnik6w,
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzanych przez uczestników.
'
9. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie intemetowej Urzędu Miasta
iGminy w Serocku: www.serock.pl
10. 'Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
11. Wszelkich dodatkowych informac~ udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i leśnictwa w UMiG w Serocku, nr leI. 22 762 66 40, adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

Załącznik do Regulaminu konkursu RSegregUjęśmieci,o środowisko dbam"
Formul~rz zgłoszenia do konkursu
.Segreguję śmieci, o środowisko dbam·

.

Iml, I Nazwisko
zgłaszającego
(drukowanymi literami)
Adres korespondencyjny
I

Numer telefonu

1.................................................
Załączniki:
2 .................................................

Admini$trsIorem d8flych osobcMych .~sm/KA·
jest URZĄDMIASTA / GMINY Ił' Serocku, repmentowany ptZeZ Bumisłrza. Dane przełwatzene będą
w celu prz~1a
kon/allsu, idI pot$8IIie Ił' za/uesle nlezbfdrJym do tego celu jest konieczn&. Dane nit będą przekazywane tadnym nlel.fJfNllonym
Odbiorcom, anj lei do państw trzecich. Odbio«;ami d8flych mogą być jedynie OSOby IIJI(IlntnlOne do przf!lwBtDnia d8llyr:h 0lłZ upl8WTllone podmioty
przetwanająoe, wspóIuczestnlczące w przeprowadzaniu konkursu, na pod&1awIe zawadych PIlez adminIrIrafora umów. AdmiIIsłraIor ztpeWnia
OfQtln/zacyjne J techniczne UodkI be~
dla zapewnienia ochrony danych na n8}wyuzym motJIwympoziomie. Dane są przecłlow)włlne przez
czas niezbędny do prz8plOWtldzenla kOnkursu oraz przez oIa8s przedawnienia mszczeń przysIuguJtł!;ych lMim/nIsIraIoro danych I Ił' stosunku do niego.
Osobom, ktÓlych dane dQlyczą, przysIugu/e pt8WO do wglądu Ił' swoJe dane, pt8ItO Ich rJlupelnJanla 0lłZ prtIWO wnIesI&nIa $kargI do 0Ig8IIU l18dzorozego
w przypadku przetwarzania ich danych niezgOC!niez przepisami.

Oświadczenia:
.1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkl!rsu i akceptuję jego postanowienia.
2, Oświadczam, te jestem autorem zdjęć zgłoszonyrh do konkursu i posiadam pełne prawa autorskie .

...................•...............

,
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mleJscowo$ć, data, czytelny podpis uczestnika

.

