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Regulamin Konkursu „Pojazd przyszłości – jeździmy elektrykiem” 

 
1. Organizatorami konkursu są Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 

10/16 oraz Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 109/111 (dalej „Organizatorzy”). 

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydenta Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu  pn. „Strategia rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w ramach programu 
priorytetowego Gepard II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 
elektromobilności. Umowa nr 462/2019/Wn05/OA-IO/D o dofinansowanie w formie 
dotacji z dnia 30.09.2019 r.  

4. Przed wzięciem udziału w konkursie opiekun prawny Uczestnika konkursu  
obowiązany jest zapoznać się  z niniejszym regulaminem (Regulamin). 

5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w: 
a) w siedzibie Organizatorów; 
b) w sieci Internet pod adresami: www.tomaszow-maz.pl,  

www.mzktomaszow.pl 
6. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
7. Konkurs dotyczy realizacji jednej pracy plastycznej w dowolnej technice na arkuszu 

formatu A4 o tematyce "Elektromobilność, czyli jeździmy elektrykiem".  
8. Uczestnikami Konkursu może być każde dziecko w wieku przedszkolnym  i 

uczniowie klas I – III szkół podstawowych. 
9. Konkurs ma charakter indywidualny. 
10. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Spółki. 
11. Konkurs obejmuje wykorzystanie wiedzy dziecka o ekologii i elektromobilności  

oraz uwzględnia wrażliwość artystyczną uczestnika. 
12. Komisja konkursowa oceniać będzie indywidualność prezentowanych  prac, 

pomysłowość, technikę przekazu. 
13. Dzieci pracowników MZK Sp. z o. o. biorą udział w Konkursie na zasadach 

ogólnych. 
14. Rejestracja uczestników konkursu odbędzie się na podstawie dostarczonych prac. 
15. Prace należy składać w zaklejonych kopertach w formacie A4 osobiście lub 

listownie w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. 
P.O.W. 10/16 (kancelaria) lub MZK Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. 
Warszawska 109/111, Tomaszów Mazowiecki (Strefa Płatnego Parkowania). 

16. Koperta powinna zawierać: 
 jeden rysunek w formacie A4, 
 dane uczestnika konkursu - imię, nazwisko, nazwa placówki lub adres 

zamieszkania, nazwisko i imię opiekuna, adres e-mail opiekuna (wzór w 
załączeniu), 
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 oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego (wzór w załączeniu). 
17. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym, 
 Kategoria II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych. 

18. Komisja Konkursowa wyłania po 10 finalistów w każdej kategorii wiekowej,  
a spośród nich po trzech autorów najlepszych prac. 

19. Laureaci otrzymują cenne nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy finaliści 
otrzymują okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. 

20. Terminarz: 
1 czerwca 2020 roku – ogłoszenie konkursu 
19 czerwca 2020 roku – ostateczny termin składania prac konkursowych 
26 czerwca 2020 roku – ogłoszenie listy laureatów 

21. Ze względu na ograniczenie kontaktów związane ze stanem epidemii nagrody 
zostaną przekazane laureatom indywidualnie w terminach ustalonych 
bezpośrednio z rodzicem / opiekunem prawnym. 

22. Prawa autorskie prac i prace  przechodzą na własność organizatorów konkursu 
i mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu „Pojazd przyszłości – jeździmy elektrykiem” 

 
Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………… 
 
Nazwa placówki lub adres zamieszkania: …………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: ….………………………………………… 
 
Adres e-mail rodzica / opiekuna prawnego:  ..…………………………………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE - Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 
na udział dziecka w Konkursu „Pojazd przyszłości – jeździmy elektrykiem” 

 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 
........................................................................................................................... 

       imię i nazwisko dziecka 

w Konkursie „Pojazd przyszłości – jeździmy elektrykiem”. 
II. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych 

osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających  
z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka  
na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 
organizatorów Konkursu oraz w publikacjach dotyczących Konkursu,  
w szczególności informujących o jego wynikach. 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 
publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach 
w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.  
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Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. administratorem danych mojego dziecka i moich jest Miejski Zakład Komunikacyjny 

Sp. z o.o w Tomaszowie Mazowieckim z o.o. oraz Prezydent Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego, 

2. podane przeze mnie dane osobowe moje i mojego dziecka nie będą przetwarzane 
w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie 
będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej  

3. dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny  
do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego  
o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na 
stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu 
oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

4. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych. 

5. mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

6. jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, 
przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. 

 
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki 
przewidziane w regulaminie Konkursu „Pojazd przyszłości – jeździmy 
elektrykiem”. 
 
 
....................................................      ……………………………….. 

czytelny podpis rodzica/      data 
opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  


