Regulamin Konkursu
„EKOchoinka”
§1
Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., z siedzibą przy ul.
Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, NIP: 895-17-79-211. (zwana dalej Eko Cykl).
2. Konkurs rozpoczyna się 8 grudnia 2020 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia
2020 r.
3. Konkurs odbywać 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.
6. Fundatorem nagród jest Organizator.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
•
•
•
•
•

rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu,
umożliwienie prezentacji uzdolnień 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 dzieci (osoby poniżej 18 roku życia) uczęszczających do
przedszkoli lub szkół podstawowych (placówek prywatnych i publicznych), zamieszkałych w
całej Polsce („Uczestnicy”).
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej - ekologicznego drzewa
świątecznego EKOchoinki udekorowanej ozdobami wykonanymi z odpadów („Praca”)
dowolną techniką, w dowolnym formacie i przesłanie na adres mailowy pke@ekocykl.org
trzech zdjęć 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 wziąć udział w konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) przesłać do Organizatora na adres mailowy pke@ekocykl.org trzy zdjęcia Pracy (w wysokiej
rozdzielczości min. 4200 x 2800 Mpx),

5.
6.

7.
8.

b) przesłać skan wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Formularza
zgłoszeniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z powyższych elementów nie będą oceniane przez
Komisję Konkursową (zdefiniowaną poniżej).
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku przesłania kilku
Prac przez jednego Uczestnika w Konkursie weźmie udział praca według swobodnego
uznania Komisji Konkursowej. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Komisja Konkursowa.
Zgłaszane Prace będą weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem
Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
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 wchodzić trzy osoby reprezentujące Eko Cykl Organizacja
Odzysku Opakowań S.A.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Spośród poprawnie nadesłanych rozwiązań konkursowych Komisja wybierze pięć zwycięskich
prac oraz przyzna dziesięć wyróżnień.
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.
7. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody mailem wysłanym na adres
osoby kontaktowej. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie
https://ekocykl.org/ oraz https://www.facebook.com/ekocykl.

§5
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Zwycięzców:
• I miejsce:
o Mikroskop bezprzewodowy,
o Edukacyjna mata podłogowa. Czas rozkładu odpadów,
o Segregacja odpadów – aktywny zestaw,
o Puzzle edukacyjne – zwierzęta Polski,
o Książka pt. „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”
o Czekolada 60g.

•

II miejsce:
o Walizka Eko-Badacza ECOLABBOX
o Edukacyjna mata podłogowa. Czas rozkładu odpadów,
o Segregacja odpadów – aktywny zestaw,
o Puzzle edukacyjne – zwierzęta Polski,
o Książka pt. „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”,
o Czekolada 60g.

•

III miejsce:
o Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej,
o Edukacyjna mata podłogowa. Czas rozkładu odpadów,
o Segregacja odpadów – aktywny zestaw,
o Puzzle edukacyjne – zwierzęta Polski,
o Książka pt. „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”,
o Czekolada 60g.

•

IV miejsce:
o Zestaw Filtrujemy-Oczyszczamy,
o Edukacyjna mata podłogowa. Czas rozkładu odpadów,
o Segregacja odpadów – aktywny zestaw,
o Puzzle edukacyjne – zwierzęta Polski,
o Książka pt. „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”,
o Czekolada 60g.

•

V miejsce:
o Lornetka z zoomem,
o Edukacyjna mata podłogowa. Czas rozkładu odpadów,
o Segregacja odpadów – aktywny zestaw,
o Puzzle edukacyjne – zwierzęta Polski,
o Książka pt. „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”,
o Czekolada 60g.

•

Dziesięć Wyróżnień:
o Edukacyjna mata podłogowa. Czas rozkładu odpadów,
o Puzzle edukacyjne – zwierzęta Polski,
o Książka pt. „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”,
o Czekolada 60g.

2. Nagrody wysłane będą kurierem na koszt Organizatora.
3. Jeżeli Zwycięzcy uniemożliwią osobiste doręczenie lub nie odbiorą nagrody w terminie do
22.01.2021 r., tracą prawo do nagrody, która wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. 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.
2. W związku z Konkursem przetwarzane są dane osobowe zwykłe, tj. imię nazwisko, adres email, nr telefonu osoby kontaktowej.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, o ile jest to niezbędne do
realizacji celu Konkursu.
4. 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 roszczeń;
d)
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność 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.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie na warunkach
niniejszego Regulaminu.
6. 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”),
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 stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
8. Organizator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niniejszego
Konkurs.
9. Organizator ponosi odpowiedzialność 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
Autorskie prawa majątkowe
1. Prace konkursowe powstałe w wyniku Konkursu opartego na niniejszym Regulaminie w myśl
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej
zwana „Ustawą”), stanowi przedmiot praw autorskich. Termin „Prace” jest równoznaczny z
terminem „Utwór” w rozumieniu Ustawy, zaś termin „Uczestnik” jest równoznaczny z
terminem „Autor” w rozumieniu Ustawy.
2. Uczestnik oświadcza, że majątkowe prawa autorskie do Utworów, przechodzą na
Organizatora z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia do udziału w konkursie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje na wyłączność przez czas
nieoznaczony i nieograniczony terytorialnie na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, kopiowania jakąkolwiek dostępną techniką,
b) użyczania i najmowania egzemplarzy,
c) nadawania za pomocą wizji, fonii lub wizji oraz fonii, w tym w radiu i telewizji, na
platformach cyfrowych lub w sieciach kablowych, a także nadawanie przez sieć
internetową oraz wszelkie inne formy nadawania,
d) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania pod jakimkolwiek
tytułem,
e) udostępniania w środkach masowego przekazu,
f) publikowania w Internecie,
g) wprowadzania do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybucji egzemplarzy,
h) wykorzystania w całości lub we fragmentach, w ramach połączeń z innymi utworami,
uzupełnione o treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe, w filmach reklamowych i
promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy),
i) opracowanie, tłumaczenie, przystosowanie, przeróbka, zmiana układu lub inne zmiany w
dziele oraz rozpowszechnianie utworów z takimi zmianami oraz prawo do wykonywania
praw zależnych wobec utworu,
j) wykorzystania na www.ekocykl.org i innych witrynach internetowych powiązanych z
Zamawiającym,

3. Organizator z chwilą otrzymania Zgłoszenia do udziału w konkursie nabywa Utwór na
własność.
4. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w momencie tworzenia niniejszego
regulaminu pola eksploatacji związanego z korzystaniem z dzieła, Uczestnik zobowiązany
będzie w terminie 7 dni od złożenia przez Organizatora pisemnego oświadczenia przenieść na
Organizatora prawa na wskazanym polu eksploatacji.
5. Uczestnik nie może udzielać licencji lub przekazywać praw autorskich majątkowych do
Utworu na jakimkolwiek polu eksploatacji osobie trzeciej.

§8
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień 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 https://ekocykl.org/
5. Organizator może odwołać konkurs lub przyznać 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: https://ekocykl.org/
7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 519-184-340 lub
drogą mailową: pke@ekocykl.org
Organizator Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., dnia 08.12.2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „EKOchoinka”
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu plastycznego „EKOchoinka”
Imię i nazwisko Uczestnika:

Data urodzenia Uczestnika:
Grupa przedszkolna/klasa (1-8 szkoły
podstawowej)
Imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela
ustawowego Uczestnika:
Adres zamieszkania/Adres
korespondencyjny
rodzica/przedstawiciela ustawowego:
Adres e-mail rodzica/przedstawiciela
ustawowego:
Telefon kontaktowy
rodzica/przedstawiciela ustawowego:

…………………………………………………..
Podpis rodzica / przedstawiciela ustawowego

…………………………………………
Miejsce i data

OŚWIADCZENIE
Zgłaszam moje dziecko (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………….
do udziału w Konkursie „EKOchoinka” organizowanym przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. oraz:
a) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Konkursie;
b) wyrażam zgodę na podanie imiona i nazwiska w mediach i na profilach społecznościach oraz
stronach www Organizatora jako zwycięzcy w Konkursie;

c) oświadczam, że w imieniu Uczestnika udzielam nieodpłatnie licencji Organizatorowi do
korzystania z nadesłanych zdjęć Pracy, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w
szczególności na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnianie, utrwalanie, wytwarzanie
dowolną techniką, kopiowanie, użyczanie i najmowanie, wyświetlanie, publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez
siebie wybranym, 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., jak również upoważniam
Organizatora do wykonywania autorskich praw zależnych na tych polach eksploatacji oraz
przenoszę na niego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,
a ponadto w imieniu Uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw
osobistych oraz upoważniam Organizatora do ich wykonywania;

d) w załączeniu przesyłam trzy zdjęcia Pracy.

…………………………………………………..
Podpis rodzica / przedstawiciela ustawowego

…………………………………………
Miejsce i data

