
Regulamin Konkursu „Aktywni dla klimatu - aktywna podróż do szkoły”  

 

Organizatorzy Konkursu: 

Urząd Miejski Trzcianki 

Trzcianeckie szkoły podstawowe 

 

Cele Konkursu: 

Promowanie aktywności fizycznej, szczególnie komunikacji rowerowej, podniesienie 

świadomość dzieci i młodzieży na temat wagi decyzji dotyczących sposobu przemieszczania 

się w kontekście ochrony klimatu. 

 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka 

 

Harmonogram realizacji: 

16 maja – 15 czerwca 2022 – aktywne podróże do szkoły 

24 czerwca 2022 - podsumowanie konkursu (dzień zakończenia roku szkolnego) 

 

Zasady ogólne: 

1. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy pojazdami drogowymi napędzanymi siłą 

mięśni, czyli rowerem, na rolkach, desce lub hulajnogą. 

2. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Konkursu poprzez 

odnotowanie przejazdu w dzienniku rowerowym poprzez postawienie pieczątki 

w odpowiedniej rubryce. 

3. Każdego dnia, w którym uczestnik konkursu przybywa do szkoły rowerem, na rolkach, 

deskorolce lub hulajnogą, zobowiązany jest do okazania dziennika rowerowego  

u szkolnego koordynatora Konkursu, u którego otrzyma specjalną pieczątkę, 

potwierdzającą przybycie do placówki oświatowej w ramach aktywnej podróży. 

4. O kolejności w Konkursie decydować będzie liczba zebranych pieczątek w dzienniku 

rowerowym. Wygrywa ten uczeń, który zbierze największą liczbę pieczątek. 

5. W przypadku równej liczby zebranych pieczątek w dziennikach rowerowych, 

o wytypowaniu osoby najbardziej zaangażowanej decyduje szkoła. 

6. Z każdej zgłoszonej szkoły wygrywa jeden uczeń, który otrzyma główną nagrodą w 

konkursie. 

 



Zadania szkół i koordynatorów szkolnych: 

1. Urząd Miejski Trzcianki przeprowadza Konkurs na terenie gminy Trzcianka: 

a) przesyła formularze zgłoszeniowe do dyrekcji placówek oświatowych; 

b) przekazuje placówkom komplet materiałów promocyjnych, niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu; 

c) zorganizuje podsumowanie konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody. 

2. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do współpracy z Urzędem Miejskim 

Trzcianki w zakresie: 

a) wyznaczenia koordynatora szkolnego poprzez formularz zgłoszeniowy przesłany 

przez Organizatora, 

b) poinformowania wszystkich potencjalnych uczestników Konkursu lub ich 

rodziców/opiekunów prawnych o celu Konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

jakim jest promocja aktywności fizycznej, szczególnie komunikacji rowerowej  

i podniesienie świadomość dzieci i młodzieży na temat wagi decyzji dotyczących 

sposobu przemieszczania się w kontekście ochrony klimatu, oraz zebrania zgód na 

udział w Konkursie (zgody muszą być zbierane na załączonym wzorze formularza. 

Honorowane będą również zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielane na 

początku roku szkolnego dla wszystkich konkursów i akcji organizowanych przez 

daną placówkę). 

3. Szkolny koordynator Konkursu zobowiązany jest do współpracy z Urzędem Miejskim 

Trzcianki oraz do nadzorowania działań: 

a) gromadzenia formularzy zgłoszeniowych i przekazania ich do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki po zakończeniu konkursu do dnia 20 czerwca 2022 r.; 

b) bieżącego uzupełnienia książeczek rowerowych i rejestracji zgłoszeń osobowych do 

Konkursu (na podstawie zebranych zgód na udział nieletnich w Konkursie); 

c) przekazania książeczek rowerowych uczestnikom Konkursu w dniu przystąpienia 

do konkursu; 

d) zawieszenia plakatu Konkursu przy wejściu do placówki; 

e) umieszczenia na szkolnej stronie internetowej przesłanych przez Organizatora 

informacji dot. Konkursu; 

f) opracowania zestawienia podsumowującego wyniki Konkursu na terenie placówki 

oraz dostarczenie jego do Urzędu Miejskiego Trzcianki.  

  



do Regulaminu konkursu „AKTYWNI DLA KLIMATU - AKTYWNA PODRÓŻ DO SZKOŁY” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych),dalej: "RODO", informuje się, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Trzcianki z siedzibą w Urzędzie Miejskim Trzcianki, 
przy ul. Sikorskiego 7, e-mail: ratusz@trzcianka.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Burmistrza Trzcianki jest Pan dr Bartosz Mendyk .  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@drmendyk.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z zadaniem realizowanym w 
interesie publicznym, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym 
w szczególności komunikacji rowerowej w ramach Konkursu „AKTYWNI DLA KLIMATU - AKTYWNA PODRÓŻ DO 
SZKOŁY”. 

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały 
zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie 
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, 
gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie 
wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na przetworzenie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje 
Administrator danych. 

7. Przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.   

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o sposobach przetwarzania moich danych osobowych.  

 

 

 

………………………………………………………. 
podpis 

  

mailto:iod@drmendyk.pl


Zgoda rodzica/opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w konkursie 

„AKTYWNI DLA KLIMATU - AKTYWNA PODRÓŻ DO SZKOŁY” 

 

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

     (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

Córki/syna ………..…… wiek….…… szkoła………………..………… klasa …..… 

w konkursie „AKTYWNI DLA KLIMATU - AKTYWNA PODRÓŻ DO SZKOŁY”  

organizowanego przez Urząd Miejski Trzcianki. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz 

że pouczyłam/em o jego treści osobę biorącą udział w konkursie. 

 

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

(data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w konkursie 

„AKTYWNI DLA KLIMATU - AKTYWNA PODRÓŻ DO SZKOŁY” 

 

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

     (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

Córki/syna ………..…… wiek….…… szkoła………………..………… klasa …..… 

w konkursie „AKTYWNI DLA KLIMATU - AKTYWNA PODRÓŻ DO SZKOŁY”  

organizowanego przez Urząd Miejski Trzcianki. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz 

że pouczyłam/em o jego treści osobę biorącą udział w konkursie. 

 

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

(data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 


