Regulamin Konkursu Eko-Projekty
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w konkursie z dziedziny
nauki Eko-Projekty (zwanego w dalszej części „Konkursem”), organizowanym przez K&Y
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Poznaniu, ul. Heweliusza 18, 60-281
Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
Poznania w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000524078, NIP 7831716992 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
2. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (01-224), ul. Kasprzaka 25, wpisanej do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000210832, NIP: 5262781188, REGON: 015768502 (zwana dalej:
„Fundacją”).
3.

Celem Konkursu jest promowanie ochrony środowiska i oświaty, w szczególności
popularyzacja i upowszechnianie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności
ekologicznej i budowanie wrażliwości ekologicznej wśród młodzieży poprzez zachęcenie
jej do podejmowania lub kontynuowania projektów ekologicznych.

4.

Konkurs organizowany jest przy wykorzystaniu strony internetowej dostępnej pod adresem
www.eko-czynni.pl, która prowadzona jest przez Organizatora, dalej zwana „Stroną”.
Korzystanie ze strony internetowej www.eko-czynni.pl odbywa się zgodnie z Regulaminem
Korzystania ze Strony Internetowej www.eko-czynni.pl, który dostępny jest pod adresem
internetowym www.eko-czynni.pl

5.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja.

6.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.

Regulamin Dofinansowań stanowiący załącznik nr 4 jest integralną częścią niniejszego
Regulaminu.

8.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, uczniów takich szkół oraz
nauczycieli w nich pracujących.

9.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Zapewnienie możliwości udziału
w Konkursie oraz korzystania z materiałów i strony internetowej www.eko-czynni.pl stanowi realizację celów statutowych Fundacji.

10. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Konkurs trwa od dnia 30.11.2021 r. do 11.05.2022 r.
12. Rejestracja Zespołów odbywa się od 30.11.2021 do 24.03.2022 r.
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.eko-czynni.pl oraz
w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
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14. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania określonych
w nim zasad.
Rozdział 2
Uczestnicy Konkursu
1.

Uczestnictwo w konkursie odbywa się poprzez zespół utworzony w Szkole (zwany dalej:
„Zespołem”).

2.

Zespół składa się z:
2.1. co najmniej jednego nauczyciela, jednak nie więcej niż dwóch,
2.2. od dwóch do dziesięciu uczniów Szkoły, którzy ukończyli 13 rok życia najpóźniej
w chwili rejestracji Zespołu.

3.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie może być zawieszony w wykonywaniu
obowiązków.
Rozdział 3
Założenie Zespołu

1.

Zespół zakłada nauczyciel, który następnie wchodzi w jego skład. W skład zespołu może
wchodzić jeszcze jeden nauczyciel. Nauczyciel, który Zespół założył jest Założycielem.

2.

Ten sam nauczyciel może być Założycielem dowolnej ilości Zespołów.

3.

Uczeń może być członkiem tylko jednego Zespołu.

4.

Zespół powinien być założony w zgodzie z przepisami regulującymi funkcjonowanie Szkoły,
w tym za zgodą dyrektora Szkoły oraz innych podmiotów, jeśli przepisy prawa lub przepisy
wewnętrzne Szkoły tego wymagają.

5.

Organizator ani Fundacja nie weryfikują zgodności założenia Zespołu z przepisami
wewnętrznymi Szkoły.
Rozdział 4
Rejestracja Zespołu

1.

Założyciel dokonuje rejestracji Zespołu poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
www.eko-czynni.pl.

2.

Rejestracja Zespołu jest niezbędna dla uczestnictwa w Konkursie.

3.

Terminy rejestracji określone są w Rozdziale 1 pkt. 12

4.

Założyciel Zespołu wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na Stronie podając
następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nazwę szkoły,
adres szkoły (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy, województwo),
adres e-mail założyciela Zespołu, który będzie stanowił również login,
hasło dostępu do konta Zespołu,
imię i nazwisko Założyciela,
numer telefonu Założyciela,
nazwę Zespołu.
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5.

Zarejestrowanie Zespołu potwierdzane jest wiadomością wysłaną na adres e-mail podany
przy rejestracji. Organizator nie weryfikuje prawdziwości podanych informacji przy
rejestracji Zespołu.

6.

Organizator przekazuje Założycielowi pakiet materiałów pomocniczych. Materiały
pomocnicze przekazane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Założyciela Zespołu w formularzu rejestracyjnym.

7.

Organizator wpisuje Szkołę reprezentowaną przez zarejestrowany Zespół na listę szkół
uczestniczących w konkursie. Lista dostępna będzie na Stronie konkursu.

8.

W przypadku braku potwierdzenia zarejestrowania Zespołu, Założyciel powinien
skontaktować się z Organizatorem w celu ponowienia procedury lub potwierdzenia, iż
procedura zakończyła się sukcesem.

9.

W wyniku zarejestrowania Zespołu tworzone jest na Stronie unikatowe konto internetowe
Zespołu, które umożliwia zgłaszanie Prac Konkursowych. Zgłaszanie Prac Konkursowych
w inny sposób niż poprzez konto internetowe w ramach Strony jest niedopuszczalne.
Rozdział 5
Zgłaszanie Prac Konkursowych

1.

Pracę Konkursową należy zgłosić w sposób opisany poniżej do 24.03.2022 r. Praca
Konkursowa powinna polegać na przygotowaniu projektu na rzecz ochrony środowiska.

2.

W celu zgłoszenia Pracy Konkursowej Zespół dokonuje wyboru kategorii zgłoszenia.
Dostępne są następujące kategorie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3.

alternatywne źródła energii
rewitalizacja zieleni
sprzątanie i gospodarka odpadami
recycling
ochrona środowiska
nowe technologie dla ekologii
akcja edukacyjna
oczyszczanie powietrza
pomysł własny zespołu, który należy opisać

Wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej podaje się również imiona i nazwiska członków
Zespołu. Warunkiem zgłoszenia Pracy Konkursowej jest:
a) zapoznanie się przez Założyciela z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych,
b) potwierdzenie przez Założyciela zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania Jego danych osobowych,
c) przedstawienie przez Założyciela treści klauzuli informacyjnej dotyczącej danych
osobowych uczniom oraz ich przedstawicielom ustawowym, a także drugiemu
nauczycielowi (o ile występuje),
d) uzyskanie przez Założyciela od osób, do których skierowane są klauzule informacyjne,
potwierdzenia zapoznania się z ich treścią,
e) złożenie przez Założyciela oświadczenia, iż warunki opisane w pkt. a) - d) zostały
spełnione.

4.

Zgłoszenie Pracy Konkursowej odbywa się przez dostępny na koncie internetowym
Zespołu formularz zgłoszeniowy, w ramach którego należy podać:
a)

opis Pracy Konkursowej - to jest główne założenia i zasady działania projektu (do
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b)
c)
d)

5.

1000 znaków ze spacjami),
cel główny Pracy Konkursowej, który musi być inny niż uzyskanie nagrody
w Konkursie (do 500 znaków ze spacjami),
planowany termin realizacji Pracy Konkursowej nie dalej niż do 30.06.2023 r.,
określenie spodziewanych rezultatów, w tym opis jakie skutki przyniesie wcielenie
projektu w życie i jakie będzie jego oddziaływania na środowisko i uczniów szkoły.

Częścią Pracy Konkursowej powinny być:
a)

oddzielna prezentacja projektu wchodzącego w jej skład, która może składać się
z rysunków, wizualizacji, fotografii oraz innych elementów, które w ocenie Zespołu
Projektowego przybliżą osobom trzecim projekt,

b)

budżet realizacji projektu, sporządzony według wzoru dostępnego na koncie
Zespołu, który powinien określać koszty narzędzi i usług niezbędnych dla realizacji
projektu. Budżet nie może przekraczać kwoty 50.000 zł.

6.

Zespół może również dołączyć do Pracy Konkursowej sprawozdanie w formie
fotograficznej lub audiowizualnej z innego projektu na rzecz ochrony środowiska, który co
najmniej ¾ członków Zespołu zrealizowała w okresie nie późniejszym niż 12 miesięcy od
dnia zgłoszenia Pracy Konkursowej.

7.

Praca Konkursowa zgłoszona do Konkursu nie może przekraczać objętości 50 MB
i powinna zostać sporządzona w jednym z formatów: PDF PPT, ODP, PPTX.

8.

Za poszczególne aktywności w ramach zgłoszenia Pracy Konkursowej przyznawane są
punkty:
a)
b)
c)
d)

wypełnienie formularza zgłoszeniowego – 10 pkt.,
przygotowanie budżetu – 10 pkt.,
przygotowanie prezentacji – do 70 pkt,
sprawozdanie z poprzedniego projektu – 10 pkt.

9.

Praca Konkursowa nie może zawierać treści przemocowych, pornograficznych,
wulgarnych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, niezgodnych z prawem lub dobrymi
obyczajami, naruszającymi cudze prawa lub uczucia, treści wspierających przemoc lub
dyskryminację, treści nienaukowych lub nieprawdziwych.

10.

Niezgodność treści Pracy Konkursowej z cudzym światopoglądem, o ile niezgodność ta
nie pozostaje w sprzeczności z dominującymi poglądami naukowymi, nie dyskwalifikuje
Pracy Konkursowej. Podobnie nie dyskwalifikuje Pracy Konkursowej treść i forma Pracy
Konkursowej, która może budzić niepokój odbiorcy, o ile treść i forma Pracy Konkursowej
pozostają w zgodzie z dominującymi poglądami naukowymi.

11.

Prace Konkursowe zawierające treści, o których mowa w pkt. 9 powyżej uważa się za
niezgłoszone, a Zespół, który taką Pracę Zgłosił zostaje wyłączony z udziału w Konkursie.
Konto internetowe takiego Zespołu i jego Praca Konkursowa zostają usunięte.

12.

Zespół może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową.

13.

Organizator ma prawo wykluczenia z udziału w konkursie Zespołu, jeżeli okaże się, że
udział Zespołu lub jakiegokolwiek członka takiego Zespołu jest niezgodny z niniejszym
regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

14.

O wykluczeniu, o którym mowa w ust. 11 i 13 zawiadamia się Założyciela oraz dyrektora
Szkoły, w której działał Zespół.
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15.

Członkowie Zespołu muszą być jedynymi autorami Pracy Konkursowej.

16.

Praca Konkursowa nie może być wcześniej w jakikolwiek sposób rozpowszechniana,
w tym poprzez zgłoszenie do innego konkursu.
Rozdział 6
Komisja Konkursowa i ocena Prac Konkursowych

1.

Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją.”

2.

Członków Komisji powołuje i odwołuje Organizator. Komisja liczy sobie co najmniej trzy
osoby. Organizator może powołać zastępców członków Komisji na wypadek, gdyby
członkowie nie mogli brać udziału w jej pracach.

3.

Komisja ocenia Prace Konkursowe stosując następujące kryteria: innowacyjność,
kreatywność, stopień oddziaływania na środowisko naturalne, zaangażowanie uczniów
w realizację projektów opisanych w ramach Pracy Konkursowej, rzetelność analizy
i opracowania planu, zgodność z tematyką i celami Konkursu, oryginalność, estetykę oraz
styl wykonania Pracy Konkursowej, kompletność Pracy Konkursowej i projektu
przewidzianego w jej ramach.

4.

Komisja ocenia Prace Konkursowe w okresie od 25.03.2022 do 10.05.2022 r.

5.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz dofinansowanych projektów nastąpi 11.05.2022
roku poprzez ogłoszenie na Stronie.

6.

Komisja dokonuje wykładni niniejszego Regulaminu, Regulaminu Dofinansowań oraz
podejmuje rozstrzyga we wszystkich sprawach dotyczących Konkursu. Komisja nie może
zmieniać Regulaminu.

7.

Rozstrzygnięcia Komisji publikowane są na Stronie.
Rozdział 7
Nagrody w Konkursie

1.

Komisja wyłoni trzy zwycięskie Prace Konkursowe, które odpowiednio zajmą pierwsze,
drugie i trzecie miejsce.

2.

Nagrodami w Konkursie dla zwycięskich Prac Konkursowych są:
a)
b)
c)

za zajęcie 1. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy
złotych),
za zajęcie 2. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy
złotych),
za zajęcie 3. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

3.

Nagrody, o których mowa w pkt. 2 powyżej otrzymują Szkoły, w których działał Zespół,
którego Praca Konkursowa została wyłoniona przez Komisję, jako zwycięska. Nagrody
zostaną wydane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

4.

Fundator przewidział pulę środków na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości
200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) dla Szkół realizujących projekty zgłoszone przez
Zespoły, a które według opinii Komisji i Fundatora zasługują na takie dofinansowanie.

5.

Dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z Regulaminem Dofinansowań, który stanowi
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Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, a udzielane na podstawie Umowy
Dofinansowania zawieranej pomiędzy Szkołą a Fundatorem. Odmowa skorzystania przez
Szkołę z dofinansowania powoduje utratę nagrody w Konkursie. Odmowa skorzystania
przez Szkołę z dofinansowania nie powoduje natomiast utraty nagród rzeczowych
przewidzianych dla uczniów oraz nagrody finansowej przewidzianej dla Założyciela.
6.

Uczniowie będący członkami Zespołów, których Prace Konkursowe zostaną nagrodzone
otrzymają następujące nagrody rzeczowe: nasiona i biohumus dla pszczół, lunchbox,
woskowijka, naturalna szczoteczka do zębów, zestaw lampek do roweru, krokomierz
Xiaomi Mi Band 5, kolorowe skarpetki, ręcznik treningowy, termos z sitkiem, poduszka
“rogal” na szyję, głośnik bluetooth, zakładka do książki z nasionami, o wartości 800 zł dla
każdego ucznia, o łącznej wartości 24.000 zł.

7.

Założyciele Zespołów, których Prace Konkursowe zostaną nagrodzone otrzymają
następujące nagrody:
a)
b)
c)

za zajęcie 1. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
za zajęcie 2. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych),
za zajęcie 3. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

8.

Komisja Konkursowa przyzna również do 50 (pięćdziesiąt) wyróżnień dla Zespołów,
których Prace Konkursowe zostały wysoko ocenione przez Komisję. W ramach wyróżnień,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym każdy Zespół otrzyma nagrodę rzeczową w
postaci „Eko-zestawu” o wartości 2.500 złotych.

9.

Do każdej nagrody, o której mowa w pkt. 7 o wartości powyżej 2.000 zł (dwóch tysięcy
złotych) – zostanie odpowiednio doliczona dodatkowa nagroda pieniężna stanowiąca
11,1% wartości danej nagrody na poczet zapłaty należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych z tytułu nagrody w Konkursie właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Taka
dodatkowa nagroda nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez
Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest
przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków Fundacji
jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

10.

Najpóźniej w dniu 12.05.2022 roku Zespoły, Założyciele i Szkoły, którym przyznano
nagrody, wyróżnienia lub dofinansowania zostaną o tym powiadomieni przez
Organizatora w wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej Założyciela.

11.

Warunkiem otrzymania nagrody, wyróżnienia lub dofinansowania jest podanie
Organizatorowi przez Założyciela lub dyrektora Szkoły dodatkowych danych niezbędnych
do przekazania nagrody, wyróżnienia lub dofinansowania, w tym rozliczenia podatku.
Dane te należy podać na żądanie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
Odmowa podania tych danych skutkuje zrzeczeniem się prawa do nagrody, wyróżnienia
lub dofinansowania.

12.

Nagrody pieniężne zostaną przekazane do 17.06.2022 r. Nagrody rzeczowe zostaną
wydane do 17.06.2022 r.

13.

Umowy na dofinansowanie zostaną zawarte ze Szkołami w terminie ustalonym
z Fundacją, a środki w ramach dofinansowania zostaną przekazane w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy. Odmowa zawarcia umowy skutkuje zrzeczeniem się przez Szkołę
prawa do dofinansowania, które według uznania Fundacji może zostać przyznane innej
Szkole lub być przeznaczone na inny cel statutowy Fundacji. Za odmowę zawarcia umowy
uznaje się także jej powstrzymanie się z jej zawarciem w terminie wyznaczonym przez
Fundację.

14.

Nagrody i wyróżniania nieodebrane w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora
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przepadają na rzecz Organizatora. Organizator w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy nieodebranie nagrody lub wyróżnienia było niezawinione, wyda
nagrodę laureatowi po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu, jednak nie
później niż w terminie 3 miesięcy od upływu tego terminu.
15.

W przypadku, gdy w skład Zespołu obok Założyciela wchodzi drugi nauczyciel, o podziale
nagrody, o której mowa w ust. 7 powyżej między Założyciela i drugiego nauczyciela
decyduje Założyciel, który przekazuje część nagrody drugiemu nauczycielowi stosownie
do jego wkładu w pracę Zespołu. Założyciel przed odebraniem nagrody składa
oświadczenie o podziale nagrody, proporcji podziału i wskazuje dane drugiego
nauczyciela uprawnionego do jej otrzymania.
Rozdział 8
Prawa autorskie

1.

Każdy członek Zespołu upoważnia Organizatora oraz Fundację, każdego z osobna, do
korzystania z utworów stworzonych przez niego lub współtworzących z innym członkiem
Zespołu, jak również do całości utworów stworzonych przez jego Zespół składających się
na Pracę Konkursową (w całości lub fragmentach) na wszystkich znanych polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) zezwalanie na wykonywanie autorskich praw majątkowych na wskazanych wyżej polach
eksploatacji.

2.

Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio do poszczególnych części utworów,
bez względu na ich stopień ukończenia, jak również bez względu na to, czy utwór lub jego
fragmenty zostały stworzone przez członka Zespołu samodzielnie czy współtworzone
z inną osobą.

3.

Licencja, o której mowa wyżej zostaje udzielona nieodpłatnie na okres 5 lat, z prawem
udzielania sublicencji. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczony jest od
dnia, w którym Praca Konkursowa została przesłana Organizatorowi.

4.

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych
z chwilą przekazania stosownych nagród.

5.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie
pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1145), w tym w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) zezwalanie na wykonywanie autorskich praw majątkowych na wskazanych wyżej polach
eksploatacji.
6. Organizator ani Fundacja nie są zobowiązani do rozpowszechniania lub wykorzystywania
Prac Konkursowych. Organizator i Fundacja, każde z osobna są uprawnione do dokonywania
zmian w Pracach Konkursowych oraz do dokonywania opracowań Prac Konkursowych.
7. Członkowie Zespołów Projektowych udzielają Organizatorowi i Fundacji pozwolenia na
korzystanie z ich wizerunków utrwalonych w Pracy Konkursowej oraz utrwalonych w inny
sposób, o ile wiąże się to z Konkursem. Korzystanie musi następować w sposób
nienaruszający ich dóbr osobistych. Z tytułu, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest
należne Szkole ani członkom Zespołu Projektowego żadne wynagrodzenie.
8. Każdorazowo na żądanie Organizatora Szkoła i każdy członek Zespołu zobowiązują się do
potwierdzenia w formie pisemnej przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji oraz
wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku, które nastąpiło na podstawie postanowień
niniejszego regulaminu.
9. Zgłoszenie Zespołu jest równoznaczne, z wyrażeniem zgody przez członka Zespołu na
utrwalanie jego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi w utworze audiowizualnym produkowanym
dla Fundacji przez Organizatora, dotyczącym Konkursu, publikacji i promocji nagrodzonych
Prac Konkursowych (dalej „Film”) oraz na korzystanie przez Fundację z tego Filmu na
wszystkich polach eksploatacji.
10. Obowiązek uzyskania potwierdzenia pisemnego, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej oraz
wymaganych prawem zgód w przypadku małoletnich członków Zespołu, spoczywa na
Założycielu.
Rozdział 9
Ochrona danych osobowych
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem
w Konkursie znajdują się w załącznikach nr 1-3 do Regulaminu.
2. Organizator lub Fundacja w każdym czasie, także po zakończeniu Konkursu, mogą zwrócić
się o nadesłanie:
a) do Założyciela - podpisanego oświadczenia Założyciela, podpisanych oświadczeń
uczniów oraz ich przedstawicieli ustawowych, a także drugiego nauczyciela (o ile
występuje) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych,
b) do ucznia - podpisanego oświadczenia ucznia i jego przedstawiciela ustawowego
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych.
3. Zwracając się o oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wyznacza się termin,
w którym należy nadesłać takie oświadczenie oraz formę oświadczenia (pisemna,
elektroniczna).
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4. Brak nadesłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2a powyżej w wymaganym terminie
jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie i wycofaniem Pracy Konkursowej.
W przypadku braku zgody po zakończeniu Konkursu nagrody/dofinansowanie podlegają
zwrotowi
w
terminie
wyznaczonym
przez
Organizatora
lub
Fundację.
Nagrody/dofinansowanie te w takim przypadku można przyznać innemu
Zespołowi/Założycielowi/Szkole.
5. Brak nadesłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b powyżej w wymaganym terminie
jest równoznaczny z rezygnacją ucznia z uczestnictwa w Zespole. W takim przypadku, gdy
uczeń uczestniczył w stworzeniu części Pracy Konkursowej mimo rezygnacji,
postanowienia Regulaminu dotyczące praw autorskich stosuje się w odniesieniu do wkładu
twórczego tego ucznia w Pracę Konkursową.
Rozdział 10
Postępowanie reklamacyjne
1.

Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dane
kontaktowe umożliwiające kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji, a także żądanie składającego reklamację.

3.

Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 21 dnia po dacie ogłoszenia wyników Konkursu.

4.

Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej zgłoszenia przekazując
informację o sposobie jej rozpatrzenia temu, kto tę reklamację złożył.

5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić
swoich praw w postępowaniu sądowym.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą
naruszać praw nabytych.

2.

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając stosowną
wiadomość e-mail na adres: kontakt@eko-czynni.pl

3.

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie z Organizatorem można komunikować
się drogą elektroniczną, pod adresem kontakt@eko-czynni.pl

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu EKO-PROJEKTY
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA
NAUCZYCIELA - ZAŁOŻYCIELA ZESPOŁU
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w konkursie z dziedziny nauki
Eko-Projekty („Konkurs”), będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes Fundacji polega
na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach przewidzianych
w regulaminie w/w Konkursu;
b) realizacji obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na
rzecz Fundacji niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takie jak usługi księgowe,
prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, organizatorowi Konkursu.
Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
otrzymania przez Panią/Pana nagrody podlegającej opodatkowaniu, dane osobowe
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa zostaną udostępnione organom
podatkowym.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu
i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla
celów wskazanych w pkt 4a) i 4c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.
10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia
uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
udziału w Konkursie.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu EKO-PROJEKTY
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA NAUCZYCIELA BĘDĄCEGO CZŁONKIEM ZESPOŁU

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego

Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię, nazwisko, oznaczenie zespołu,
którego jest Pani/Pan członkiem, zostały pozyskane od członka zespołu będącego jego
założycielem.
5. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w konkursie z dziedziny nauki
Eko-Projekty („Konkurs”), będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes Fundacji polega
na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach przewidzianych
w regulaminie w/w Konkursu;
b) realizacji obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na
rzecz Fundacji niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takie jak usługi księgowe,
prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, organizatorowi Konkursu.
Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
otrzymania przez Panią/Pana nagrody podlegającej opodatkowaniu, dane osobowe
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa zostaną udostępnione organom
podatkowym.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu
i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
10. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla
celów wskazanych w pkt 4a) i 4c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.
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Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.
Imię, nazwisko nauczyciela będącego członkiem Zespołu: ……………………………….
Data: ……………………………….
Podpis: ……………………………………
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu EKO-PROJEKTY
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU - UCZNIÓW

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

(„Fundacja”), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
4. Dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, oznaczenie zespołu, którego
uczeń jest członkiem, zostały pozyskane od nauczyciela będącego założycielem tego
zespołu.
5. Dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w konkursie z dziedziny nauki EkoProjekty („Konkurs”), będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes Fundacji polega
na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach przewidzianych
w regulaminie w/w Konkursu;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji
niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takie jak usługi księgowe, prawne, dostawcom
systemów informatycznych i usług IT, organizatorowi Konkursu. Ponadto, dane osobowe
mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4 powyżej, z przyczyn związanych z Jej
szczególną sytuacją.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.
Imię, nazwisko członka Zespołu - ucznia: ……………………………….
Data: ……………………………………….
Podpis: ……………………………………
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