
ZARZĄDZENIE Nr 32/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu ekologicznego ,,#serockdlaziemi"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późno zm.), w związku z Uchwałą Nr 316/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 02 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 12678) w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock oraz art. 400 a ust. 1 pkt 32 i art. 403
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z późno zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłaszam przeprowadzenie konkursu ekologicznego ,,#serockdlaziemi".

§2
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II III miejsca w kaźdej grupie
konkursowej.

§3
Burmistrz Miasta i Gminy Serock powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu
i wyłonienia laureatów w ww. konkursie w składzie:
1). Przewodniczący: Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy Serock
2). Członek: Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UMiG
w Serocku
3). Członek: Beata Roszkowska - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, UMiG w Serocku
4). Członek: Marlena Milewska - Ciołkowska - Referent ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§4
Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1
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 nr 1 do Zarządzenia Nr 32/8/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu ekologicznego ,,#serockdlaziemi"

§ 1
Cele konkursu

Celem konkursu ekologicznego pt. ,,#serockdlaziemi" jest:
1). Popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
2). Zachęcanie mieszkańców miasta i gminy Serock do czynnego zainteresowania różnorodnością lokalnej
fauny i flory.
3). Budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za stan środowiska naturalnego.
4). Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
5). Propagowanie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
6). Kształtowanie postaw proekologicznych.

§2
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą ul. Rynek 21, 05 -140 Serock

§3
Ustalenia szczegółowe

1. Adresaci:
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock (z podziałem na
dwie grupy wiekowe) oraz członkowie gospodarstw domowych, położonych na terenie Miasta i Gminy
Serock. Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie
utrzymujących się.

2. Tematyka, treść pracy, technika
1).Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest wykonanie lapbooka, przedstawiającego
różnorodność lokalnej fauny i flory. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie, według własnego
pomysłu, w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów. W prawym
dolnym rogu lapbooka należy umieścić imię i wiek ucznia (np. "Kasia, 10 lat"). Prace konkursowe należy
dostarczyć do siedziby urzędu wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym.
2). Zadaniem konkursowym dla gospodarstw domowych jest nagranie filmu, w którym zaprezentują (wspólne
albo samodzielne, połączone w jeden film) działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska. Film powinien zostać umieszczony przynajmniej na jednym koncie użytkownika
aplikacji TikTok z gospodarstwa domowego oraz oznaczony hashtagiem #serockd/aziemi. Tematyka filmu
musi dotyczyć działań realizowanych podczas dnia codziennego, np. w domu, w czasie spacerów, podczas
zakupów. Film należy dostarczyć na płycie CD do siedziby urzędu wraz z podpisanym formularzem
zgłoszeniowym.

3. Warunki udziału:
1). Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie przygotowanego lapbooka lub nagranego na płytę CD filmu,
do siedziby urzędu.
2). W konkursie obowiązuje zasada: jedno gospodarstwo domowe - jedno zgłoszenie, jeden uczeń - jedno
zgłoszenie.

4. Termin i miejsce zgłoszenia:
1). Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami należy składać w terminie od 21 kwietnia do 04 maja 2021 r.
2). Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05 -140 Serock.
3). Prace złożone poza wyznaczonym terminem (przed rozpoczęciem naboru lub po jego upływie) będą
zwracane zgłaszającym.
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4). Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że 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.
5). Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie,
przetwarzanie, upublicznianie zgłoszonej pracy przez organizatora.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i sposób ogłoszenia wyników:
1). Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez organizatora
w skład, której wchodzą:
- Sekretarz Miasta i Gminy Serock;
- dwóch pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w UMiG w Serocku;
- jeden pracownik Referatu Komunikacji Społecznej w UMiG w Serocku.
2).Komisja konkursowa dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami,
uwzględniając m.in. sposób zaprezentowania różnorodności lokalnej fauny i flory, podejmowane działania na
rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
3). Zgłoszone prace będą oceniane z podziałem na trzy grupy konkursowe:
- grupa 1: uczniowie klas 1 - 3 szkół podstawowych;
- grupa 2: uczniowie klas 4 - 8 szkół podstawowych;
- gospodarstwa domowe.
4). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 maja 2021 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani indywidualnie i/lub telefonicznie. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.serock.pl oraz w Informatorze Gminy Serock.
5). Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez członków
komisji.
6). Decyzje Komisji Konkursowej odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
7). Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród.
8). Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

6. Nagrody
1). W ramach konkursu, w każdej grupie konkursowej zostaną wyłonione: I, II, III miejsce.
2). Uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
3). Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.

§4
Publikowanie prac

1).zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie
do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora.
2). Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz do
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie. przy
eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię, nazwisko
autora/autorów.

§5
Postanowienia 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 prac na Konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest
równoznaczne z poddaniem się Uczestnika/Uczestników procedurze regulaminowej Konkursu.
3). We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
4). Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
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5).Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu prace wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie
prawa autorskie.
6). Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
7).Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z uzycem przesłanych przez siebie prac,
że prace złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście przez Uczestnika! Uczestników.
8).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
i Gminy w Serocku: www.serock.pl
10). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
11).wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w UMiG w Serocku, nr tel. 22 782 88 40, adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.
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Załącznik do Regulaminu konkursu n#serockdlaziemi"

Formularz zgłoszenia do konkursu

lI#serockdlaziemin

Imię i Nazwisko
zgłaszającego

(drukowanymi literami)

Adres korespondencyjny

Numer telefonu*

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

2 .................................................

* - dane podawane dobrowolnie (zalecamy ich podanie, w celu ułatwienia kontaktu)

Administratorem danych osobowych ,UCZESTNIKA' jest URZĄD MIASTA i GMINY w Serocku, reprezentowany przez Burmistrza. Dane przetwarzane będą
w celu przeprowadzenia konkursu, ich podanie w zakresie niezbędnym do tego celu jest konieczne. Dane nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym
odbiorcom, ani tet do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upowatnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty
przetwarzające, wspóluczestniczące w przeprowadzaniu konkursu, na podstawie zawartych przez administratora umów. Administrator zapewnia
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym motliwym poziomie. Dane są przechowywane przez
czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń przyslugujących administratorowi danych iw stosunku do niego.
Osobom, których dane dotyczą, przysluguje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku przetwarzania ich danych niezgodnie z przepisami.

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
2. Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu i posiadam pełne prawa autorskie.

miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika
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