
 

 

 

Uchwała nr 49/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 04.04.2019 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu plastycznego "Czysta woda, zdrowe ryby" 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z  § 47 pkt 17 Statutu PZW dnia 15.03.2017 r.                

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

 

1. Ogłasza konkurs plastyczny "Czysta woda, zdrowe ryby" 

2. Zatwierdza regulamin konkursu stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 

3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do lat 15. 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 31.10.2019 r. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza Wiceprezesowi ZO        

ds. Młodzieży. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

            Wiceprezes ZO ds. Młodzieży                                     Prezes ZO                 

 

                     Zbigniew Mośko                                                      Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do uchwały nr 49/2019 

                                                                                                                  Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

        w Katowicach z dnia 04.04.2019 r. 
 
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

dla dzieci i młodzieży na terenie działania                                 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                           

w Katowicach  

„CZYSTA WODA, ZDROWE RYBY” 
 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Komisja do spraw Młodzieży Okręgu Polskiego                            

Związku Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice,                                

tel. 32-203-81-12 

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, edukacja                       

w zakresie ekologii oraz jej ochrony dla przyszłych pokoleń, ukazanie wpływu działań 

człowieka na otaczające nas środowisko. 

3. Temat konkursu to "CZYSTA WODA, ZDROWE RYBY".  

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 15. Zwycięzcy wyłonieni zostaną                

w dwóch kategoriach wiekowych do 12 lat oraz do 15 lat. 

5. Prace konkursowe, maksymalnie w formacie A3 należy przekazywać za pośrednictwem 

szkoły lub innej placówki dydaktycznej, na adres Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice, 

 listownie (decyduje data stempla pocztowego) 

 osobiście  

w terminie do 31.10.2019 r. 

6. Placówka dydaktyczna (szkoła, dom kultury, szkółka wędkarska itd.) ma prawo zgłosić 

maksymalnie 5 prac, w każdej grupie wiekowej, a uczestnik konkursu 1 pracę wykonaną 

osobiście. 

7. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę uczestnictwa i oświadczenie 

(przyklejone na odwrocie pracy) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu 

8. Kryteria oceny: zgodność nadesłanych prac z tematem i celami konkursu, jakość, estetyka 

oraz walory przyrodnicze. 

9. Nagrody w konkursie mają charakter rzeczowy. 

10. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000,00 zł. Organizator przewiduje nagrodzić sześciu 

zwycięzców z każdej grupy wiekowej oraz zastrzega sobie prawo do przyznania 

dodatkowych wyróżnień. 

11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 

12. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora. 

13. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace najwyżej oceni jury.  



 

 

 

14. Wyniki konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem laureatów zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Okręgu PZW w Katowicach, a zwycięzcy zostaną powiadomieni przez 

organizatorów o udziale w imprezie finałowej. 

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska                         

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

promocyjnych organizatora oraz w mediach i internecie. 

16. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje jury konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Karta Uczestnictwa 

w konkursie "Czysta woda, zdrowe ryby" 

 

Dane autora pracy 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................ 

 

rok urodzenia ................................................................................................................ 

 

Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

 

numer telefonu kontaktowego ...................................................................................... 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że pracę wykonaną na konkurs organizowany przez Okręg Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Katowicach "Czysta woda, zdrowe ryby" wykonałem/łam 

osobiście. 

 

 

...........................................       ............................................ 
miejscowość i data czytelny podpis autora pracy                   

konkursowej 

 

 

Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie mojej pracy bez żadnych roszczeń 

finansowych oraz na bezpłatne wykorzystanie mojej pracy w druku, materiałach 

promocyjnych, publikacjach internetowych, eksponowania w innych miejscach,                  

w celu popularyzacji konkursu. 

 

 

................................................                  ............................................... 
czytelny podpis autora pracy konkursowej                    czytelny podpis rodzica/opiekuna  

prawnego 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

      ......................................., dnia .......................

      

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ....................................................................... 

w organizowanym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach konkursie 

plastycznym "Czysta woda, zdrowe ryby". Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

przeprowadzenia konkursu. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka w materiałach promocyjnych oraz w mediach i internecie. Oświadczam,                            

że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych 

ani innych praw. Oświadczam, że niniejsza zgoda została udzielona nieodpłatnie,                           

bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat.  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z 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, informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 

35,  40-214 Katowice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                      

w Katowicach jest możliwy: 

 w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach ul. Wróblewskiego 35, 40-214 

Katowice, 

 pod numerem telefonu 32-203-81-12 w. 16, 

 pod adresem e-mail: inspektor@pzw.com.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu realizacji konkursu plastycznego "Czysta woda, 

zdrowe ryby",  w oparciu o wyrażoną zgodę.    

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

Administratora będą skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w organizowanym konkursie. 

7. Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl oraz na materiałach promujących 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 

nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

..................................................            .................................................                                                        
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 


