
Regulamin Konkursu 

“Co do okruszka oraz śmieciuszka, 

czyli jak nie marnować jedzenia oraz pieniędzy”

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu “Co do okruszka oraz śmieciuszka, czyli jak nie marnować

jedzenia oraz pieniędzy”, zwanego dalej Konkursem, jest: Biblioteka publiczna w Sokółce

Konkurs  realizowany  w  ramach  projektu  “ZERO  WASTE  W  BIBLIOTECE”.  Projekt  jest

realizowany  dzięki  grantowi  finansowemu  z  Funduszu  Naturalnej  Energii.  Organizatorem

konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu

jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

2. Celem Konkursu jest, promowanie idei zero waste oraz less waste  dzięki którym mniej

żywności  będzie  marnowanej,  a  także  do  kreatywnego  podejścia  do  sztuki  kulinarnej,

stworzenia  nowych  przepisów,  które  mogą  być  w  dalszych  działaniach  materiałem  do

publikacji  i  szerokiej  edukacji  dotyczącej  niemarnowania  pełnowartościowej  żywności

pozostałej z poprzednich posiłków lub zakupów.

3. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 15. roku życia, z miasta i gminy Sokółka.

4. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: “Gotuj w stylu eko” oraz “Sprzątaj w stylu eko”.

5. Konkurs rozpoczyna się dnia  29 kwietnia 2021 r. i trwać będzie do 14 czerwca 2021 r.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu I rozdanie nagród nastąpi nie później niż 2 lipca 2021 r.

7.  Zgłoszenia  należy  przesyłać  wyłącznie:  drogą  mailową:  bibliotsok@gmail.com  lub

osobiście: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Os. Centrum 21.

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora biblioteki.



Kryteria oceny:

a) oryginalność,

b) kreatywne podejście do tematu,

c) zgodność z ideą zero waste lub less waste,

d) Promocja zdrowego stylu życia, zgodnie z którym generuje się jak najmniej odpadów,

e) Promocja i upowszechnianie wiedzy o idei “zero waste”,

9. Prace przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych, nieprzewidzianych

powodów. Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.

NAGRODY

1.  Komisja  konkursowa,  powołana  przez  Organizatora,  dokona  oceny  prac  w  dwóch

kategoriach i wyłoni laureatów konkursu.

2. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody

rzeczowe.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych

prac biorących udział w konkursie.

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu : 85 711

23 69



4.  Aktualne  informacje  dotyczące  konkursu  dostępne  są  na  stronie  internetowej

www.  sokolka.n  aszabiblioteka.com

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Sokółce

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący

sposób: adres e-mail: bibliotsok@gmail.com, Biblioteka Publiczna w Sokółce, Os. Centrum 21 16-100 Sokółka

3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnym z przekazanym Formularzem

Zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia

udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości

zakwalifikowana zgłoszenia do Konkursu.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia

i publikacji wyników oraz wydania nagród.

5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny

do przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przed

roszczeniami dane osobowe nie będą wykorzystywane. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) danych;

c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy została cofnięta zgoda na ich

przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału

w Konkursie;

e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym

z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi

wskazanymi w ust. 1. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

http://www.gminalinia.com.pl/
http://www.gminalinia.com.pl/

