
REGULAMIN Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”  

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na rok 2022. 

Inicjatorem konkursu jest Pan Przemysław Pakuła, zwany dalej „Inicjatorem konkursu”, którego 

przeprowadzenie powierza się Powiatowi Bytowskiemu.  

2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) „Konkursie” – należy przez to rozumieć Konkurs „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla 

twórców video z terenu powiatu bytowskiego, prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie; 

2) „Uczestniku” – należy przez to rozumieć twórców video z terenu gmin powiatu bytowskiego. 

3) „Zgłoszeniu” – należy przez to rozumieć zgłoszoną Pracę konkursową wraz z Formularzem oraz  

oświadczeniem o udzieleniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (których wzory stanowią  kolejno 

załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu); 

4) „Formularz” – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik             

nr 1 do Regulaminu; 

5) „Pracy konkursowej” – należy przez to rozumieć materiał filmowy zgodny z parametrami  

określonymi w § 6 Regulaminu, będący odrębnym utworem Uczestnika, który stanowi część  

Zgłoszenia; 

6) „Laureatach Konkursu” – należy przez to rozumieć Uczestników, których Prace konkursowe  

uzyskały jedną z trzech najwyższych ocen dokonanych przez Komisję Konkursową. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium powiatu bytowskiego. 

4. Istnieje możliwość odrzucenia przez Organizatora z udziału w Konkursie Zgłoszenia w przypadku  

naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika. Odrzucone Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie  

i podlega zniszczeniu zgodnie z § 12 ust. 5, a w przypadku plików elektronicznych – trwałemu  usunięciu 

z pamięci komputera oraz ze skrzynki pocztowej email Starostwa Powiatowego w Bytowie. 

5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia                               

i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora i Inicjatora konkursu. 

6. Konkurs jest finansowany ze środków budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na 2022 r. 

 

§ 2. Cele Konkursu 

1. Głównym celem Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych                 

w powiecie bytowskim poprzez tworzenie nowoczesnych form przekazu edukacyjnego treści 

ekologicznych oraz ich popularyzacja w formie otwartych pokazów we wszystkich gminach 

powiatu bytowskiego.  

2. Celem pośrednim Konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu bytowskiego na tematykę 

związaną z ochroną środowiska i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie. 



3. Konkurs umożliwi w prosty, przyjemny i kreatywny sposób zaangażowanie mieszkańców powiatu 

bytowskiego do tworzenia treści edukujących o konieczności codziennego dbania o klimat,                                       

a w przyszłości może przyczynić się do większego, społecznego zaangażowania w inicjatywy  

proekologiczne. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu bytowskiego z terenu gminy Bytów, Miastko, 

Tuchomie, Trzebielino, Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Lipnica, Studzienice, 

Borzytuchom.  

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. W Konkursie może brać udział każdy mieszkaniec powiatu bytowskiego.  

4. W Konkursie mogą wziąć udział także osoby, które nie ukończyły18. roku życia, przy czym w takim 

przypadku reprezentowani są przez przedstawiciela ustawowego. 

5. W Konkursie nie może brać udziału Inicjator konkursu oraz osoby zatrudnione  w Starostwie 

Powiatowym w Bytowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także członkowie 

rodzin pracowników i osób zatrudnionych ww. Wydziale. Za członków rodziny uważa się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców lub dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

§ 4. Zgłoszenie 

1. Uczestnik przesyła Zgłoszenie pocztą tradycyjna na adres  Starostwa Powiatowego w Bytowie                  

77 - 100 Bytów, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2. 

2. W przypadku osoby niepełnoletniej Formularz w części I, w imieniu Uczestnika, wypełnia                       

i podpisuje przedstawiciel ustawowy.  

3. Uczestnicy konkursu wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdzają, 

że zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują go. Konieczność zaakceptowania przez przedstawicieli 

ustawowych uczestników zachodzi wyłącznie w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku 

życia i polega na złożeniu podpisów w wypełnionym Formularzu. Osoby te powinny podpisać wszystkie 

wymagane oświadczenia i zgody zawarte w części II Formularza, który stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek osoby fizycznej, Uczestnik zobowiązany 

jest dołączyć do Zgłoszenia oświadczenie tej osoby (albo – w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. 

roku życia – jej przedstawiciela ustawowego) wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku                     

w ramach Pracy konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie.  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik ponosi koszt przygotowania Pracy  

konkursowej i wysłania Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Bytowie. Organizator konkursu, nie 



zwraca Uczestnikowi żadnych kosztów poniesionych w związku z wzięciem udziału w Konkursie. 

9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia 

autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli 

wskutek korzystania przez Organizatora z Pracy konkursowej doszłoby do ich naruszenia. 

 

§ 5. Weryfikacja formalna Zgłoszeń 

1. Jeżeli Zgłoszenie zawiera braki formalne, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione, 

Organizator wzywa Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail do 

kontaktu do poprawienia lub uzupełnienia Zgłoszenia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia 

wysłania wezwania pod rygorem odrzucenia Zgłoszenia. Poprawione lub uzupełnione Zgłoszenie 

należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Bytowie. O zachowaniu terminu złożenia 

poprawionego lub uzupełnionego Zgłoszenia decyduje data wpływu na adres o którym mowa                               

w § 4 ust. 1.  

2. W przypadku, gdy: 

1) Praca konkursowa została stworzona przez osoby niebędące mieszkańcami powiatu bytowskiego, 

4) Praca konkursowa nie spełnia wymagań określonych w § 6, 

5) Zgłoszenie zostało złożone po upływie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

6) Uczestnik nie przesłał poprawionego lub uzupełnionego Zgłoszenia zgodnie z ust. 1, 

7) Praca konkursowa narusza obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów, majątkowe lub  

osobiste prawa autorskie osób trzecich, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich 

- Zgłoszenie podlega odrzuceniu, a następnie zniszczeniu. 

4. W przypadku odrzucenia Zgłoszenia Uczestnik zostanie o tym poinformowany wraz z podaniem  

przyczyny odrzucenia Zgłoszenia, pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu 

adres poczty elektronicznej do korespondencji. 

 

§ 6. Wymagania dotyczące Pracy konkursowej 

1. Konkurs polega na przygotowaniu Pracy konkursowej w formie krótkiego, 5 minutowego filmiku 

o problematyce ekologicznej, zrealizowanej w różnych technikach filmowych – animacja, 

dokument, humoreska – liczy się kreatywność twórców. Ważne, aby krótkie formy obejmowały 

tematykę związaną m.in. z ochroną środowiska naturalnego i powietrza, gospodarką odpadami, 

oszczędzaniem wody, energii elektrycznej i energii cieplnej, promowaniem nowoczesnych form 

wytwarzania energii.  

2.  Długość Pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 minut. 

3. Praca konkursowa powinna być wykonana w wysokiej jakości (min. FullHD) w formacie  

umożliwiającym umieszczenie na kanale YouTube np. AVI, MP4 lub MOV. 

4. Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu w Pracy konkursowej elementów  

filmów pochodzących z innych źródeł. 



5. W nazwie pliku zawierającego Pracę konkursową należy wpisać oznaczenie pozwalające na jej  

jednoznaczne przypisanie do Zgłoszenia (oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika). 

6. Praca konkursowa powinna zostać umieszczona na nośnikach cyfrowych typu płyta CD, DVD lub 

pendrive i wraz ze Zgłoszeniem dostarczona do Organizatora.  

 

§ 7. Komisja konkursowa i sposób oceny Prac konkursowych 

1. O kwalifikacji Pracy konkursowej do oceny jakościowej dokonywanej przez Komisję konkursową 

decyduje Organizator na podstawie informacji zawartych w Zgłoszeniu, a w szczególności                                       

w wypełnionym Formularzu. 

2. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej 

„Komisją konkursową”. Ocena dokonywana będzie na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 4. 

3. Członkami Komisji konkursowej są: 

1) Przewodniczący Komisji konkursowej będący przedstawicielem Organizatora konkursu – pracownik 

Starostwa Powiatowego w Bytowie; 

3) co najmniej trzej przedstawiciele wyłonieni przez Organizatora. 

4. Komisja Konkursowa ocenia Prace konkursowe zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność treści Pracy konkursowej z tematyką Konkursu, 

2) walory edukacyjne, 

3) kreatywność w prezentowaniu tematyki Konkursu, 

4) walory estetyczne obrazu. 

5. Każde kryterium, o którym mowa w ust. 4, zostanie ocenione osobno przez każdego z członków  

Komisji konkursowej zgodnie z ust. 6.  

6. Ocena Prac konkursowych przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby  

punktów, jakie danej Pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji konkursowej.  

Członek Komisji konkursowej, oceniając Pracę konkursową, przyznaje jej liczbę punktów – w każdym 

z czterech kryteriów – stanowiącą liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 6, gdzie 6 oznacza najwyższą 

ocenę, jaka może zostać przyznana Pracy konkursowej, a 1 – najniższą. Wzór karty oceny Pracy 

konkursowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac konkursowych w wyniku oceny, o której mowa w ust. 6, 

otrzymało taką samą liczbę punktów, o kolejności Prac konkursowych decyduje głosowanie  członków 

Komisji konkursowej w trybie zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby  głosów 

rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji konkursowej. 

8. Z prac Komisji konkursowej Organizator sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie  

Komisji konkursowej.  

9. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. Ocena Komisji konkursowej nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000). 



 

§ 8. Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla trzech laureatów oraz pięciu  

2. Lista Laureatów Konkursu oraz Uczestników, których Prace konkursowe otrzymały wyróżnienie, 

zostanie ogłoszona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie 

www.powiatbytowski.pl. 

3. Organizator powiadomi Laureatów Konkursu oraz Uczestników, których Prace konkursowe 

otrzymały wyróżnienie, o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika                    

w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej do korespondencji. Przekazanie informacji o wynikach  

Konkursu Laureatom Konkursu oraz Uczestnikom, których Prace konkursowe otrzymały  wyróżnienie, 

nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§ 9. Terminy 

1. Termin na przesłanie Zgłoszeń wraz z pracą konkursową rozpoczyna się 24 października 2022 r., 

natomiast upływa 7 listopada 2022 r. O zachowaniu terminu na przesłanie Zgłoszenia decyduje data 

wpływu Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Bytowie. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 22 listopada 2022 r.  

3. Wręczenie nagród nastąpi do 10 grudnia 2022r.  

 

§ 10. Prawa autorskie 

1. Przesyłając Organizatorowi Pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do 

Pracy konkursowej. 

2. Laureaci Konkursu oraz Uczestnicy, których Prace konkursowe otrzymały wyróżnienie, z chwilą 

ogłoszenia wyników Konkursu udzielają Organizatorowi bezpłatnej, bezterminowej  i niewyłącznej 

licencji do ich Pracy konkursowej, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach 

eksploatacji:  

1) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę konkursową utrwalono, korzystanie                              

i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami Pracy Konkursowej; 

2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,                      

w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz techniką; 

3) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie),  

4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio 

wizualnych i komputerowych; 

5) w celach redakcyjnych dla publikacji lub prezentacji - prawo do korzystania z Pracy konkursowej                           

w całości lub z części bez ingerowania w Pracę konkursową tzn. zmiany jej formy i treści; 



6) publikacja, rozpowszechnianie w całości lub w część iza pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję komputerową 

(sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci elektronicznej; 

7) publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp                        

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie, a w szczególności na stronie 

internetowej  Organizatora www.powiatbytowski.pl 

 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  w Rozporządzeniu 

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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zgodnie                      

z postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych zawartej pomiędzy 

Inicjatorem Konkursu a Organizatorem. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów  

modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości lub w części  

bez podawania przyczyny. Za ważny powód uznaje się w szczególności niski poziom zbieżności  

Zgłoszeń z tematyką Konkursu. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie zamieszczona na  

stronie internetowej, o której mowa w § 8 ust. 12. 

2. Uczestnik może zadawać pytania dotyczące Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl. 

3. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Zgłoszeniu. 

4. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić  

o tym Organizatora na adres Starostwa Powiatowego w Bytowie, o którym mowa w § 4 ust. 1, pod 

rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora.  

5. Zgłoszenia nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Odrzucone oraz nienagrodzone  

w Konkursie Zgłoszenia podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników  

Konkursu na stronie internetowej. Nagrodzone oraz wyróżnione Zgłoszenia są przechowywane  

przez Inicjatora Konkursu przez okres 5 lat od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej,  

o której mowa w § 8 ust. 12. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. z dniem 24 października 2022 r.  

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy; 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o udzieleniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny Pracy konkursowej 

http://www.powiatbytowski.pl/
mailto:srodowisko@powiatbytowski.pl


Załącznik nr 4 – Wzór protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej 

Załącznik nr 5 – Deklaracja bezstronności. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                               

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ: 

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

Część I – dane uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku 

życia. 

1. Imię i nazwisko uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku 

życia, podpisującego w jego imieniu oświadczenie 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres Uczestnika:  

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia. 

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

Część II - Oświadczenia i zgody: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

2. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu Praca konkursowa nie była wcześniej zgłaszana, ani  

nagradzana w ramach innych konkursów. 

3. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia Pracy konkursowej lub jej wyróżnienia z chwilą  

ogłoszenia wyników Konkursu udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej                                     

i niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej z prawem do udzielania sublicencji na polach  

eksploatacji wskazanych w § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu. 

4. Oświadczam, że jestem twórcą materiału filmowego stanowiącego Pracę konkursową. 

5. Oświadczam, że Pracę konkursową wykonałem osobiście i nie korzystałem z innych źródeł. 

6. Oświadczam że przy tworzeniu Pracy konkursowej nie zostały naruszone prawa autorskie osób  

trzecich, w tym majątkowe i osobiste, tak w zakresie merytorycznym, jak i w wykorzystanych  

narzędzi do jej opracowania, prawa pokrewne, ani inne prawa własności intelektualnej  

przysługujące osobom trzecim, oraz że przysługują mi prawa autorskie do Pracy konkursowej. 

7. Oświadczam, ze przy tworzeniu Pracy konkursowej nie stosowałem zabiegów pozwalających na  

łączeniu elementów filmów pochodzących z innych źródeł. 



8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, 77 - 100 Bytów, ul. Ks. 

dr. B. Domańskiego 2, zwanego dalej „Administratorem”, 

a) moich danych osobowych zawartych w Formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu; 

b) danych osobowych uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia, którego jestem przedstawicielem  

ustawowym* zawartych w Formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. 

roku życia*.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

9. Klauzula informacyjna: 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym również RODO  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bytowski, reprezentowany przez  

Zarząd Powiatu z siedzibą przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 00 00, e-mail: 

starostwo@powiatbytowski.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 00 00. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji zadań w interesie publicznym  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku 

z ustawą o samorządzie powiatowym 

b) realizacji Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu 

powiatu bytowskiego, realizowanego w ramach w ramach budżetu obywatelskiego powiatu 

bytowskiego na 2022 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym instytucja pośrednicząca (Marszałek 

Województwa Pomorskiego, LGR, ARiMR) bądź podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie na podstawie zawartej umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Bytowie, nie krócej 

jednak niż przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zasadą trwałości, aż do czasu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych; 

6) przysługuje Pani/Panu: 

− prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych; 



− prawo do sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź 

nieprawidłowe; 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku określonym w art. 21 RODO; 

ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą : 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

7) wobec danych, które przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań w interesie publicznym 

bądź w wypełnieniu ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, nie przysługuje 

Pani/Panu:  

− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), 

− prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) gdyż podstawą prawną  

przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.   

8) Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem koniecznym, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy; 

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

…………………………………….……………. 

(data i podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia*). 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                              

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………...                 

(imię i nazwisko) niniejszym  udostępniam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu z siedzibą                             

w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, swój wizerunek/wizerunek małoletniej/go 

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

(imię i nazwisko małoletniego uczestnika)* utrwalony w Pracy konkursowej pt.:  

„………………………………………………………………………………………………………….” 

w ramach Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu powiatu 

bytowskiego oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniej/go 

* oraz jego publikację w celu realizacji ww. Konkursu oraz promocji  działań w kontekście ochrony 

środowiska na terenie powiatu bytowskiego, zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi                 

w Regulaminie Konkursu. 

Zgoda zostaje udzielona na czas trwania Konkursu, a w przypadku uzyskania statusu Laureata Konkursu 

lub uzyskania przez Uczestnika wyróżnienia w Konkursie na czas wykorzystywania przez Organizatora 

konkursu Pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa w Regulaminie Konkursu. 

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

(data i podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia*) 

*niepotrzebne skreślić 

 

10. Klauzula informacyjna: 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym również RODO  informuję, iż: 

10) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bytowski, reprezentowany przez  

Zarząd Powiatu z siedzibą przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 00 00, e-mail: 

starostwo@powiatbytowski.pl 

11) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 00 00. 

12) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

c) realizacji zadań w interesie publicznym  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku 

z ustawą o samorządzie powiatowym 

d) realizacji Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu 

powiatu bytowskiego, realizowanego w ramach w ramach budżetu obywatelskiego powiatu 

bytowskiego na 2022 r. 



13) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym instytucja pośrednicząca (Marszałek 

Województwa Pomorskiego, LGR, ARiMR) bądź podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie na podstawie zawartej umowy; 

14) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Bytowie, nie krócej 

jednak niż przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zasadą trwałości, aż do czasu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych; 

15) przysługuje Pani/Panu: 

− prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych; 

− prawo do sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź 

nieprawidłowe; 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku określonym w art. 21 RODO; 

ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

16) wobec danych, które przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań w interesie publicznym 

bądź w wypełnieniu ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, nie przysługuje 

Pani/Panu:  

− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), 

− prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) gdyż podstawą prawną  

przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.   

17) Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem koniecznym, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy; 

18) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

…………………………………….……………. 

(data i podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia*) 

*niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                               

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

 

KARTA OCENY PRACY KONKURSOWEJ 

 

NR PRACY KONKURSOWEJ nadany przez Organizatora  

(o numerze decyduje kolejność wpływu): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

KRYTERIUM PRZYZNANA  PUNKTACJI 

- skala: od 1 pkt do 6 pkt  

gdzie:  

- 1 pkt – ocena najniższa; 

- 6 pkt – ocena najwyższa; 

a) zgodność treści Pracy konkursowej z tematyką Konkursu 

b) walory edukacyjne 

c) kreatywność w prezentowaniu tematyki Konkursu 

d) walory estetyczne obrazu 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW 

………………………………………………………………………………………………………… 

data i podpis członka Komisji konkursowej 

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

  



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                              

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

 

WZÓR PROTOKOŁU Z PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

powołanej w ramach Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video                

z terenu powiatu bytowskiego. 

W dniu ………… 2022 r. w (adres) o godz. ………….. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej 

Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu powiatu 

bytowskiego. 

Zadaniem Komisji konkursowej było wyłonienie 3 Prac konkursowych, które uzyskają tytuł/status 

Laureata Konkursu oraz 5  Prac konkursowych, które uzyskają wyróżnienia.  

W skład Komisji konkursowej weszli: 

1. ……………………. 

2. …………………… 

3. ………………….. 

4. …………………… 

5. ………………….. 

Konkurs został przeprowadzony na podstawie regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy 

od siebie” dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

Termin zgłaszania Prac konkursowych upłynął 7 listopada 2022 r. 

Wpłynęło …………….…. Prac konkursowych, spełniających wymagania określone w Regulaminie. 

Przyznano następującą liczbę punktów: 

Lp. Numer Pracy: L. pkt – I, L. pkt – II, L. pkt – III, L. pkt – IV, Suma pkt 

1. 

2. 

20… 

Największą liczbę punktów uzyskały następujące Prace konkursowe: 

1. ………. 

2. ………. 

3. ………. 

Wyróżnienia uzyskały następujące Prace konkursowe: 

1. ………. 

2. ……… 

3. ……… 

4……….. 

5………. 



Podpisy członków Komisji konkursowej. 

………………………………………  

………………………………………  

………………………………………  

………………………………………  

………………………………………  

  



 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                                  

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

§ 1. Oświadczam, że: 

1) nie pozostaję z uczestnikiem/ przedstawicielem ustawowym uczestnika, który nie ukończył 18. roku 

życia, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

mojej bezstronności; 

2) nie uczestniczyłem(-am) w przygotowywaniu Pracy Konkursowej.  

§ 2. Zobowiązuję się do: 

1) dokonania ocen z należytą starannością, rzetelnością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą  

i kwalifikacjami; 

2) dokonania ocen bezstronnie; 

3) dokonania ocen samodzielnie; 

4) przestrzegania aktów prawa wspólnotowego oraz polskiego, w szczególności w zakresie ochrony  

danych osobowych; 

5) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” 

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego.  

§ 3. Oświadczam, iż: 

1) korzystam w pełni z praw publicznych; 

2) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis członka komisji: 

……………………………………………………………………………………….. 


