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Regulamin Konkursu
„EKOchoinka”
§1
Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeostwa Ekologicznego
Eko Cykl („Fundacja Eko Cykl”).
2. Konkurs rozpoczyna się 3 grudnia 2018 r., a termin nadsyłania zgłoszeo upływa 14 grudnia
2018 r.
3. Konkurs odbywad się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:






rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu,
umożliwienie prezentacji uzdolnieo plastycznych,
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,
kształtowanie postaw proekologicznych promujących ideę segregacji odpadów, recyklingu
i upcyklingu odpadów.
§3
Zasady konkursu

1. Konkurs jest skierowany do grup przedszkolnych i klas szkół podstawowych (placówek
prywatnych i publicznych) w całej Polsce („Uczestnicy”).
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zbiorowej pracy plastycznej - ekologicznego drzewa
świątecznego EKOchoinki udekorowanej ozdobami wykonanymi z odpadów („Praca”)
dowolną techniką, w dowolnym formacie i przesłanie na adres mailowy
fundacja@ekocykl.org trzech zdjęd Pracy (w wysokiej rozdzielczości – min. 4200 x 2800 Mpx)
– temat wiadomości mailowej EKOchoinka.
3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. Aby wziąd udział w konkursie, należy spełnid łącznie następujące warunki:
a) przesład do Organizatora na adres mailowy fundacja@ekocykl.org trzy zdjęcia
(w wysokiej rozdzielczości min. 4200 x 2800 Mpx) zbiorowej pracy plastycznej wykonanej
przez uczniów placówki oświatowej jednej klasy/grupy przedszkolnej,
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b) przesład skan wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora placówki Formularza
zgłoszeniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z powyższych elementów nie będą oceniane przez
Komisję Konkursową (zdefiniowaną poniżej).
Jedna grupa przedszkolna/klasa szkoły podstawowej może zgłosid jedną pracę. W przypadku
przesłania kilku prac przez jednego Uczestnika w Konkursie weźmie udział tylko ta, która
dotrze jako pierwsza do Organizatora. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Komisja
Konkursowa
Każdy przedstawiciel Uczestników zobowiązuje się uzyskad zgodę opiekunów prawnych dzieci
na to, aby dzieci mogły wspólnie wykonad Pracę oraz aby rezultat ich pracy został
sfotografowany i mógł zostad zgłoszony do Konkursu przez przedstawiciela Uczestników oraz
opublikowany w prasie oraz Internecie przez Organizatora.
Zgłaszane Prace będą weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem
Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
konkursu autorskich praw majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności
praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez:
a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,
b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy,
c) wyświetlanie,
d) publiczne udostępnianie,
e) nadawanie w telewizji,
f) publikowanie w Internecie,
g) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie,
h) druki, banery reklamowe, foldery,
i) wykorzystanie w filmach reklamowych.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności
przesłanych zdjęd prac konkursowych.
Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż Praca zgłoszona do Konkursu nie będzie naruszała
praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych,
jak również dóbr osobistych.
§4
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa
(„Komisja”), w skład której będą wchodzid trzy osoby reprezentujące Fundację Eko Cykl.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Spośród poprawnie nadesłanych rozwiązao konkursowych Komisja wybierze pięd zwycięskich
prac oraz przyzna dziesięd wyróżnieo.
4. Komisja w wyborze pracy kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością w ujęciu tematu.
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
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7. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody mailem wysłanym na adres
osoby kontaktowej. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie
http://www.fundacja-ekocykl.pl/aktualnosci/ i https://www.facebook.com/fundacjaekocykl/
§5
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Zwycięzców:
 I miejsce:
o Mikroskop stereoskopowy bezprzewodowy,
o Biodegradacja – zestaw doświadczalny,
o Biodegradacja – pakiet uzupełniający
o Plansza ścienna: Jak prawidłowo segregowad odpady,
o Komplet 12 szklanych lup z rączką,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 II miejsce:
o Walizka Eko-badacza EcoLabBox,
o Biodegradacja – zestaw doświadczalny,
o Biodegradacja – pakiet uzupełniający,
o Plansza ścienna: ODPADY – Jak długo się rozkładają,
o Komplet 12 szklanych lup z rączką,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 III miejsce:
o Zestaw: Filtrujemy i oczyszczamy,
o Segregujemy odpady. Interaktywny zestaw,
o Plansza ścienna: ODPADY – Jak długo się rozkładają,
o Komplet 12 szklanych lup z rączką,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 IV miejsce:
o Segregujemy odpady. Interaktywny zestaw,
o Biodegradacja – zestaw doświadczalny, wersja podstawowa,
o Plansza ścienna: ODPADY – Jak długo się rozkładają,
o Komplet 12 szklanych lup z rączką,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 V miejsce:
o 3-komorowy pojemnik do biodegradacji,
o Edukacyjna mata podłogowa: Biodegradacja odpadów w czasie,
o Puzzle: Odpady. Jak długo się rozkładają,
o Komplet 12 szklanych lup z rączką,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
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Dziesięd Wyróżnieo:
o Edukacyjna mata podłogowa: Rozkład odpadów niesegregowanych,
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o Puzzle: Odpady. Jak długo się rozkładają,
o 4 egzemplarze kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.

2. Nagrody doręczone zostaną Zwycięzcom osobiście lub wysłane kurierem na adres placówki
na koszt Organizatora.
3. Jeżeli Zwycięzcy nie odbiorą nagrody w terminie do 31.12.2018 r., tracą prawo do nagrody,
która wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora.
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§6
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Uczestników
(rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, dyrektorów szkół) podanych w związku z
udziałem w Konkursie jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz
obowiązującym prawem UE.
W związku z Konkursem przetwarzane są dane osobowe zwykłe, tj. imię nazwisko, adres email, nr telefonu osoby kontaktowej.
Dane osobowe mogą byd przekazywane innym podmiotom, o ile jest to niezbędne do
realizacji celu Konkursu.
Uczestnik Konkursu posiada prawo :
a)
dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
żądania ich sprostowania;
c)
usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) z wyłączeniem
sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z
prawnego obowiązku realizowanego przez Organizatora; Dane osobowe nie
podlegają usunięciu również w przypadku kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo;
d)
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływad na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
f)
wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych
osobowych Klienta narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie na warunkach
niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe będą:
a. przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
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b. przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu np. w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników, zawiadomienia o wynikach Konkursu,
c. przetwarzane przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu,
d. przetwarzane w celu opublikowania danych zwycięzców Konkursu przez Organizatora
(wyłącznie niezbędnych danych Uczestnika) np. na stronach internetowych, w
mediach i na portalach społecznościowych,
e. przetwarzane w celu wykonania praw i obowiązków Organizatora wynikających z
przepisów prawa.
7. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopieo bezpieczeostwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
8. Organizator zobowiązuje się zapewnid zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niniejszego
Konkurs.
9. Organizator ponosi odpowiedzialnośd za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z
treścią Regulaminu przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za
przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione
ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.
§7
Postanowienia koocowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowieo niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania
konkursu.
3. Powielanie i rozpowszechnianie tematu konkursowego bez wiedzy i zgody Organizatora jest
zabronione.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
narusza praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej http://www.fundacjaekocykl.pl/aktualnosci/ oraz https://www.facebook.com/fundacjaekocykl/
5. Organizator może odwoład konkurs lub przyznad inną liczbę nagród z uwagi na brak prac
konkursowych spełniających wymagania konkursu, bądź gdy liczba prac podlegających
ocenie nie pozwala na dokonanie adekwatnej oceny nadesłanych prac konkursowych, a tym
samym realizacji celu Konkursu.
6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i biurze Organizatora oraz na stronie
internetowej: http://www.fundacja-ekocykl.pl/aktualnosci/
oraz
https://www.facebook.com/fundacjaekocykl/
7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskad pod numerem telefonu 519-184-340 lub
drogą mailową: fundacja@ekocykl.org
Organizator Fundacja Eko Cykl, dnia 28.11.2018 r.
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Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „EKOchoinka”
……………………….dnia………………….
(miejscowośd i data)

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu plastycznego „EKOchoinka”

Nazwa placówki:

Adres:

Liczba osób i klasa, do której
uczęszczają dzieci wykonujące pracę:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Adres e-mail osoby kontaktowej:
Telefon osoby kontaktowej:

…………………………………………………..
Pieczęd Szkoły

…………………………………………
Miejsce i data

OŚWIADCZENIE
Zgłaszam grupę przedszkolną/klasę szkoły podstawowej do udziału w Konkursie „EKOchoinka”,
organizowanym przez Fundację Eko Cykl oraz:
a) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Konkursie;
b) wyrażam zgodę na podanie nazwy szkoły w mediach i na profilach społecznościach oraz
stronach www Organizatora jako zwycięzcy w Konkursie;
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c) oświadczam, że opiekuni prawni dzieci, które wspólnie pracowały nad wykonaniem
plastycznej pracy konkursowej („Praca”) wyrazili zgodę na takie wykonanie Pracy przez dzieci,
oraz aby rezultat ich pracy został sfotografowany i mógł zostad zgłoszony do Konkursu przez
szkołę oraz opublikowany w prasie oraz Internecie przez Organizatora;
d) oświadczam, iż z chwilą zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie, przenoszę na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do zdjęd Pracy, bez ograniczeo terytorialnych, we wszystkich
paostwach świata, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, utrwalanie,
kopiowanie, użyczanie i najmowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, nadawanie
w telewizji, publikowanie w Internecie, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności
dystrybuowanie w prasie, materiałach reklamowych i innych publikacjach, wykorzystanie
w filmach reklamowych itp. ;
e) w załączeniu przesyłam trzy zdjęcia Pracy.

………………………………………………………
Podpis Dyrektora Szkoły
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