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Regulamin konkursu 
„Edukacja ekologiczna jest sztuką” 

 
§ 1. 

1. Organizatorem konkursu „Edukacja ekologiczna jest sztuką” (dalej „Konkurs”) jest Bohema 

House sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940275, NIP: 8952235387, REGON 520374844, 

kapitał zakładowy 50 000 złotych wpłacony w całości (dalej jako „Organizator”). 

2. Konkurs odbywać się będzie na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem (dalej 

również jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w 

zakresie nieuregulowanym Regulaminem.  

3. Konkurs rozpoczyna się z dnia 01 października 2022 roku. Ostateczne rozstrzygnięcie 

wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2022 roku. 

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie, osoby uczestniczące obowiązane są zapoznać się z 

treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do udziału w konkursie oznacza akceptację 

postanowień Regulaminu przez wszystkie osoby zaangażowane w udział w Konkursie. 

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Konkurs jest emitowany przez środki masowego przekazu, w tym przez sieć Internet. 

7. Konkurs jest z dziedziny nauki, kultury i sztuki. 

8. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z 

uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do Nagrody. 

 
§ 2.  

Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest: 

1) rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu, 

2) umożliwienie prezentacji uzdolnień artystycznych oraz kreatywności, 

3) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

4) edukacja ekologiczna, w tym poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu, 
5) kształtowanie postaw proekologicznych promujących ideę właściwego postępowania z 

odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi, segregacji odpadów, recyklingu i upcyklingu 

odpadów 

6) podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi 

 

§ 3. 

Zasady Konkursu 

1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby w każdym wieku, mieszkające w Polsce i za granicą, w tym 
również niebędące obywatelami polskimi („Uczestnicy”). Wielu Uczestników może wziąć udział  
w Konkursie łącznie jako zorganizowana grupa („Grupa”). Jeżeli w Regulaminie mowa jest o 



 

Bohema House Sp. z o.o.  
ul. B. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław • NIP 895-223-53-87 • REGON 520374844  
Zarejestrowana w Sądzie dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy • pod nr KRS 0000940275 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, wpłacony w całości • www.bohemahouse.com 
Nr konta bankowego: 95 1140 1140 0000 4636 1400 1001 

Uczestniku, należy przez to rozumieć także Uczestnika wchodzącego w skład Grupy. Uczestnicy 
grupy mogą ze swojego grona wybrać jednego Uczestnika reprezentującego Grupę w kontaktach 
organizacyjnych z Organizatorem. 

2. Udział Uczestnika przed ukończeniem 18 roku życia wymaga uprzedniej zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego.  

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie i wykonanie autorskiego opracowania (dalej również jako 
„Praca”) w następujących kategoriach (dalej również jako „Kategoria”): 

1) Aktywność sportowa lub taniec promujące ekologię – opracowanie układu ruchowego lub 
tanecznego o tematyce ekologicznej („Kategoria Aktywność sportowa lub Taniec”); 

2) Slow fashion – pokaz mody z upcyclingu – zaprojektowanie i wykonanie kolekcji przynajmniej 
5 ubiorów, posiadających przynajmniej 3 elementy garderoby wykonane w drodze upcyclingu 
każdy („Kategoria Slow Fashion”); 

3) Piosenka o ekologii – skomponowanie i wykonanie utworu muzycznego z dowolnego gatunku 
muzyki, zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej, o tematyce ekologicznej („Kategoria 
Piosenka”); 

4) Ekologiczne przedstawienie teatralne – stworzenie i wykonanie przedstawienia teatralnego o 
tematyce walki z kryzysem ekologicznym, w tym dekoracji, strojów i innych elementów 
teatralnych (dalej „Kategoria Przedstawienie”). 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie obejmuje: 

1) poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu przez każdego Uczestnika, przesłanego pocztą na adres Organizatora: Bohema 
House sp. z o.o. ul. Modlińska 129 03-186 Warszawa z dopiskiem „Konkurs” oraz 

2) podpisanie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 
do Regulaminu przez każdego Uczestnika, przesłanego pocztą na adres Organizatora: 
Bohema House sp. z o.o. ul. Modlińska 129 03-186 Warszawa z dopiskiem „Konkurs”. 

3) przesłanie Pracy w następujący sposób: 

a) dla Kategorii Aktywność sportowa lub Taniec oraz Kategorii Przedstawienie - przesłanie 
nagrania Pracy na nośniku elektronicznym typu CD, DVD lub pendrive USB, zapisanego w 
formacie .mp4 lub .avi, na adres Organizatora: Bohema House sp. z o.o. ul. Modlińska 
129 03-186 Warszawa z dopiskiem „Konkurs”; 

b) dla Kategorii Slow Fashion – przesłanie nagrania Pracy na nośniku elektronicznym typu 
CD, DVD lub pendrive USB, zapisanego w formacie .mp4 lub .avi, na adres Organizatora 
Bohema House sp. z o.o. ul. Modlińska 129 03-186 Warszawa z dopiskiem „Konkurs” lub 
przesłanie linku do nagrania zamieszczonego w serwisie YouTube lub przesłanie zdjęć w 
formacie .jpg lub .jpeg, lub .tiff lub .png na adres e-mail: pke@ekocykl.org 

c) dla Kategorii Piosenka – przesłanie nagrania Pracy w formacie .mp3 lub .wav lub .wma 
na nośniku elektronicznym typu CD, DVD lub pendrive USB lub na adres e-mail: 
pke@ekocykl.org 

5. Nagrania Prac w ramach Kategorii Aktywność sportowa lub Taniec oraz Kategorii Przedstawienie 
powinny zostać wykonane w planie ogólnym bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, 
zabiegów operatorskich i montażowych. 

6. Organizator może wedle własnej decyzji, w wyniku szczególnych ustaleń z Uczestnikiem/Grupą, 
dopuścić przekazanie Pracy w innej postaci lub inną metodą niż wskazane w ust. 4 pkt 3 powyżej, 
w tym przy wykorzystaniu serwisów hostingu plików lub przechowywania plików w chmurze. 

mailto:pke@ekocykl.org
mailto:pke@ekocykl.org
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Ryzyko kompletności i możliwości odczytu tak przekazanych Prac (w tym plików o formatach 
innych niż podane powyżej) leży po stronie Uczestnika/Grupy. 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z Pracą należy przekazać Organizatorowi w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. O dacie dokonania zgłoszenia 
decyduje data ich wpływu do Organizatora. 

8. Organizator dokonuje wedle własnej decyzji wstępnej oceny zgodności nadesłanej Pracy z 
wymogami co do jej postaci, tematu i treści, wskazanymi w  ust. 3 – 6 powyżej, a następnie 
przekazuje Prace dopuszczone do Konkursu do oceny przez Komisję (zdefiniowaną w § 4 poniżej). 
Prace niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 3 – 6 powyżej lub po terminie wskazanym 
w ust. 7 powyżej nie będą oceniane przez Komisję. 

9. Uczestnik/Grupa może zgłosić do Konkursu po jednej Pracy z danej Kategorii. W przypadku 
większej ilości zgłoszonych Prac, ocenie podlega jedna z nich, wedle własnej decyzji Komisji 
Konkursowej. 

10. Organizator potwierdzi Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia, w tym odsyłając, na podany adres 
korespondencyjny lub na podany adres e-mail, egzemplarz umowy przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do Pracy podpisany w formie pisemnej lub elektronicznej, co będzie równoznaczne 
z zawarciem tej umowy w trybie art. 78 zd. 2 k.c. 

11. Praca konkursowa: 
1) nie może zawierać  treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami 

prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego; 
2) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw 

własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. 
12. 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. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Praca, 
zdjęcia Pracy, tekst piosenki lub wykonanie piosenki będą naruszały prawa osób trzecich lub 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa i zobowiązuje się w tym zakresie zwolnić Organizatora 
z odpowiedzialności oraz naprawić wynikłą stąd szkodę. 

13. Organizator nie zwraca jakichkolwiek kosztów stworzenia Prac, ich wykonania lub jakichkolwiek 
innych kosztów związanych z dokonaniem zgłoszenia konkursowego, jak również nie zwraca 
nośników, na których zostaną mu przekazane Prace. 

 
§ 4 

Zasady przyznawania nagród 
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa 

(„Komisja”), w składzie trzech osób. 
2. Komisję powołuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo powołania odrębnych Komisji 

dla poszczególnych Kategorii. 
3. Spośród poprawnie nadesłanych Prac, Komisja wybierze w ramach każdej z Kategorii trzy 

zwycięskie Prace. 
4. Komisja dokona oceny Prac według kryteriów:  

1) zgodność treści Pracy z tematyką,  
2) pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematu, 
3) forma wyrazu artystycznego (w tym inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna i 

choreografia),  
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4) jakość wykonania (ruch, gest, dykcja, staranność i solidność wykonania przedmiotów itp.),  
5) ogólny wyraz artystyczny, 
6) wartości edukacyjne. 

5. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 20  grudnia 2022 roku. 
8. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody wiadomością e-mail na adres 

osoby kontaktowej podany w formularzu zgłoszenia. Lista zwycięzców (podanie imienia i 
nazwiska Uczestnika biorącego udział w Konkursie jednoosobowo lub podanie nazwy Grupy) 
zostanie opublikowana na stronie www.ekocykl.org oraz www.bohemahouse.com. 

 
§ 5  

Nagrody 
1. Organizator przyzna dla każdej Kategorii nagrody pieniężne („Nagrody”) w wysokości:  

1) w wysokości 5000 złotych netto za zajęcie I miejsca, 
2) w wysokości 3000 złotych netto za zajęcie II miejsca, 
3) w wysokości 2000 złotych netto za zajęcie III miejsca. 

2. Nagroda ufundowana jest przez EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu. 

3. Nagroda jest kwotą netto, wartość nagrody do celów podatkowych zostanie ubruttowiona z 
uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4. W przypadku nagrodzenia Pracy zgłoszonej przez Grupę, kwota Nagrody ulega podziałowi w 
równych częściach pomiędzy wszystkich zgłoszonych Uczestników Grupy. 

5. Nagroda zostanie wypłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, na rachunek bankowy 
wskazany przez danego Uczestnika. 

6. Warunkiem wypłacenia Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi przez Uczestnika wszelkich 
żądanych przez niego informacji, w tym niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora jego 
obowiązków ustawowych jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu 
wygranych w konkursach (to jest płatnika z art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), w terminie do dnia 28 grudnia 2022 
roku. W ramach powyższego, Uczestnik będący osobą, o której mowa w art. 3 ust. 2a ustawy z 
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązany jest w szczególności 
dostarczyć Organizatorowi certyfikat rezydencji w myśl art. 29 ust. 2 tej ustawy. 

7. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej we wskazanym 
terminie, Nagroda lub udział w Nagrodzie (w przypadku przyznania Nagrody Grupie) 
przysługująca Uczestnikowi przepada i nie przechodzi na innych Uczestników lub Grupy. 
 

§ 6 
Udział laureatów Konkursu w festiwalu 

1. Uczestnicy lub Grupy, których Prace zostały nagrodzone przez Komisję miejscami I – III w danej 
Kategorii (dalej „Laureaci”) mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do wystawienia swoich 
Prac podczas festiwalu, aktualnie planowanego w terminie drugiego lub trzeciego tygodnia 
czerwca 2023 roku na terenie Rodzinnego Edukacyjnego Centrum Rozrywki Ekologicznej - RECRE, 
położonego w Warszawie, przy ul. Smugowej 46a („Festiwal”). 

http://www.ekocykl.org/
http://www.bohemahouse.com/
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2. Podczas udziału w Festiwalu, Laureaci zobowiązują się przestrzegać regulaminów porządkowych 
obowiązujących na terenie, na którym będzie się on odbywał, jak również zobowiązują się 
współpracować z Organizatorem w zakresie ustalenia czasu wystawienia Pracy, jak również 
innych uwarunkowań technicznych i organizacyjnych (np. wymogi co do oświetlenia, 
nagłośnienia, rider techniczny, organizacja garderoby itp.). Organizator nie zwraca kosztów 
udziału w Festiwalu. 

 
§ 7  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
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, stanowi 
przedmiot praw autorskich. Termin „Prace” jest równoznaczny z terminem „Utwór” w 
rozumieniu tej, zaś termin „Uczestnik” jest równoznaczny z terminem „Autor” w rozumieniu tej 
ustawy. 

2. Uczestnik oświadcza, że majątkowe prawa autorskie do Utworów, przechodzą na Organizatora z 
chwilą przesłania przez zgłoszenia Uczestnika do udziału w konkursie. Przeniesienie autorskich 
praw majątkowych do Utworu następuje nieodpłatnie, 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 stronie bohemahouse.com i innych witrynach internetowych powiązanych 
z Organizatorem oraz na portalach społecznościowych przy wykorzystaniu kont Organizatora 
i podmiotów z nim związanych. 

3. Podpisując formularz zgłoszenia, Uczestnik wraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie jego 
wizerunku i nieodpłatne korzystanie z niego przez Organizatora w zakresie o którym mowa w ust. 
2 niniejszego paragrafu.  

4. Organizator z chwilą otrzymania zgłoszenia do udziału w konkursie nabywa Utwór na własność, 
nieodpłatnie. 

5. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w momencie tworzenia niniejszego 
regulaminu pola eksploatacji związanego z korzystaniem z dzieła, Uczestnik zobowiązany będzie 
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w terminie 7 dni od złożenia przez Organizatora pisemnego oświadczenia przenieść na 
Organizatora prawa na wskazanym polu eksploatacji. 

6. Uczestnik nie może udzielać licencji lub przekazywać praw autorskich majątkowych do Utworu na 
jakimkolwiek polu eksploatacji osobie trzeciej. 

 
§ 8. 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Uczestników (rodziców, 

opiekunów prawnych, nauczycieli, dyrektorów szkół), jak również osób niebędących 
Uczestnikami jednak, których wizerunki uwieczniono w zgłoszonych Pracach, 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 oraz obowiązującym prawem UE, w 
tym Rozporządzeniem 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”).  

2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie na warunkach niniejszego 
Regulaminu. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane  w sposób wskazany poniżej: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu: 

a) uczestnictwa w Konkursie 
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.  

2) na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Organizatora obowiązków 
wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz 
obowiązki wobec sądów i organów ścigania - do czasu realizacji przedmiotowych celów, w 
okresach czasu przewidzianych przepisami prawa, 

3) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu: 
a) umożliwienia Organizatorowi dokonywania weryfikacji osób umocowanych do 

reprezentacji Uczestnika, w tym w zakresie realizacji umowy - do czasu realizacji 
przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania danych, 

b) umożliwienia Organizatorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony 
przed roszczeniami - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów 
przedawnienia roszczeń, 

c) w celu umożliwienia Organizatorowi realizacji umowy, w tym prowadzenia komunikacji z 
osobami reprezentującymi Uczestnika – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub 
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wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 
danych. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  
1) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia zawartych z 

Organizatorem, w tym w szczególności: biuro rachunkowe, przedsiębiorstwa świadczące 
usługi w zakresie IT, doradcze.  

2) podmioty współpracujące z Organizatorem, którym dane są udostępniane (inni 
administratorzy), w tym w szczególności w zakresie: obsługi prawnej i windykacji, 
ubezpieczeń, świadczenia usług pocztowych. 

3) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni 
administratorzy) np. Urząd Skarbowy oraz sądy i organy ścigania.  

5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, osoba której dane osobowe są przetwarzane 
posiada: 
1) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji 

na temat przetwarzania danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych 

nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,  
3) prawo do usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie 

do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania 
żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania 
ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych,  

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  uprawnienie do złożenia skargi w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony 
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, 

6) prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych- odnośnie 
danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu Organizator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba, że 
Organizator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego 
przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która 
wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, 

6. W związku z Konkursem  przetwarzane są dane osobowe obejmujące: imię nazwisko, adres e-
mail, nr telefonu osoby kontaktowej, wizerunek, numer ewidencyjny stosowany na potrzeby 
ewidencji podatkowej, zajmowane stanowisko.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
8. 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. 

9. Organizator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez 
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niniejszego Konkurs. 

10. Organizator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 
Regulaminu przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe 
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lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub 
dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 

 
§ 9. 

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 ekocykl.org oraz  bohemahouse.com 

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: 
ekocykl.org oraz bohemahouse.com 

7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 519-184-340 lub 
drogą mailową: teatr@bohemahouse.com oraz pke@ekocykl.org  

 
 
Organizator Bohema House sp. z o.o., dnia 30.09.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekocykl.org/
https://ekocykl.org/
http://www.ekocykl.org/
https://ekocykl.org/
mailto:teatr@bohemahouse.com
mailto:pke@ekocykl.org


 

Bohema House Sp. z o.o.  
ul. B. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław • NIP 895-223-53-87 • REGON 520374844  
Zarejestrowana w Sądzie dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy • pod nr KRS 0000940275 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, wpłacony w całości • www.bohemahouse.com 
Nr konta bankowego: 95 1140 1140 0000 4636 1400 1001 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Edukacja ekologiczna jest sztuką” 
 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Edukacja ekologiczna jest sztuką” 

 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Podpis Uczestnika  Miejsce i data 
 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
Zgłaszam Pracę konkursową pod nazwą ……………………………………………………………………….……………. do 
udziału w Konkursie „Edukacja ekologiczna jest sztuką” organizowanym przez Bohema House sp. z 
o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz: 

a) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez                              
Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu; 

b) Wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska w mediach i na profilach 
społecznościach oraz stronach www Organizatora jako zwycięzcy w Konkursie; 

c) Wyrażam nieodpłatnie zgodę na uwidocznienie mojego wizerunku i korzystanie z niego przez 
Organizatora na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 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 niego 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 zobowiązuję się do 
niewykonywania wszelkich autorskich praw osobistych oraz upoważniam Organizatora do ich 
wykonywania; 

d) Osoby uwidocznione na zdjęciu, będącym Pracą konkursową i niebędące Uczestnikami 
wyrażają nieodpłatnie zgodę na uwidocznienie swego wizerunku i korzystanie z niego przez 
Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w pkt c) powyżej, którą to zgodę 
dokumentują własnoręcznym podpisem: 
 
 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

Nazwa Grupy (jeżeli dotyczy):  

Data urodzenia Uczestnika:  

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  
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1.…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 

 
2.…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
 
3.…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
 
4..…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
 
5.…………………………………………………..   …………………………………………,* 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
  

e) Do formularza zgłoszeniowego dołączam ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ** 
 

f) TAK / NIE *** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty 
elektronicznej, na podany adres e-mail. 

 
 
Oświadczenia zawarte w punktach a, b, c, d, e) są obowiązkowe, natomiast oświadczenie f) jest 
dobrowolne. 
 
* Należy uzupełnić o wymagane zgody w przypadku osób widoczne na przekazanej Pracy nie są 
Uczestnikami, w tym Uczestnikami będącymi członkami Grupy. W przypadku osoby małoletniej, 
zgody udziela rodzic lub opiekun prawny. W przypadku większej ilości tych osób niż 5, należy 
podpisać dodatkowe egzemplarze formularza z wypełnionym punktem d). 
** Proszę podać sposób przekazania Pracy, np. opisać nośnik elektroniczny. 
*** Proszę zaznaczyć właściwe pole.  
 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestnika  Miejsce i data 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Edukacja ekologiczna jest sztuką” 
 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych 
 
zawarta pomiędzy: 
 
Bohema House sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000940275, NIP: 8952235387, REGON 520374844, kapitał zakładowy 
50 000 złotych wpłacony w całości, reprezentowana przez: 
Katarzynę Jadwigę Michniewską – Prezes Zarządu 
zwaną dalej „Organizatorem” 
 
a 
 

 
zwaną/zwanym dalej „Uczestnikiem” 
 
 
1. Uczestnik oświadcza, że przenosi swoje wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworu pod 

nazwą …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dalej „Utwór”) na Organizatora, a Organizator oświadcza, że tak przenoszone majątkowe prawa 
autorskie przyjmuje. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje nieodpłatnie, 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, 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Data urodzenia uczestnika:  

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  
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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 stronie bohemahouse.com i innych witrynach internetowych powiązanych 
z Organizatorem oraz na portalach społecznościowych przy wykorzystaniu kont Organizatora 
i podmiotów z nim związanych. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie jego wizerunku i nieodpłatne korzystanie 
z niego przez Organizatora w zakresie o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że do przeniesienia autorskich praw majątkowych na Organizatora 
doszło z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika do udziału w konkursie 
„Edukacja ekologiczna jest sztuką”. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że Organizator nabywa otrzymane egzemplarze utworu na własność, 
nieodpłatnie. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swoich wszelkich autorskich praw osobistych do 
Utworu, w tym w zakresie autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub 
pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz 
jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz upoważnia Organizatora do ich wykonywania 
w pełnym zakresie. 

7. 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. 

8. Uczestnik nie może udzielać licencji lub przekazywać praw autorskich majątkowych do Utworu na 
jakimkolwiek polu eksploatacji osobie trzeciej. 

 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestnika  Miejsce i data 
 
 
w imieniu Organizatora: 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
czytelny podpis Miejsce i data 


