REGULAMIN KONKURSU
Bożonarodzeniowa Eko kartka
§ 1. Cele konkursu
- Pobudzenie wśród uczestników konkursu zainteresowania możliwością wykorzystania odpadów
w celach artystycznych;
- Rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania działań twórczych;
- Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w aspekcie ochrony powietrza, selektywnej
zbiórki odpadów, recyklingu, upcyklingu.
§ 2. Warunki ogólne
1.2. Organizatorem Konkursu są: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
zwani dalej Organizatorami.
1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatorów.

§ 3. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs trwa od 24.11.2022 r. do 9.12.2022 r.
2.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2022 r.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu.
§ 4. Uczestnicy konkursu
3.1. Uczestnikami Konkursu zwanymi dalej Uczestnikami są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych
z placówek na terenie miasta Ełku.
Wykonane prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 Uczniowie przedszkoli oraz grupy „0”
 Uczniowie szkół podstawowych klasy I – III
 Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII
§ 5. Zasady konkursu
4.1. Warunki udziału w konkursie:
- Ogólnym tematem prac konkursowych jest wykonanie ekologicznej kartki bożonarodzeniowej
z wykorzystaniem surowców ekologicznych (papier, sznurek, drewno, plastikowe lub metalowe
przedmioty podlegające recyklingowi), można zastosować materiały pomocnicze tj. klej, taśmę klejącą,
farby jednak odpady wtórne powinny stanowić większą część kartki świątecznej.
- Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na
udział w konkursie (załącznik nr 2). Załączniki dostępne są na stronie internetowej www.cee.elk.pl;
- Jeden autor może wykonać jedną pracę plastyczną;
4.2. Prace należy przesłać na adres CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk lub złożyć osobiście w CEE w Ełku;
4.3.Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści
erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady
moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają
wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez
Organizatora.
4.4. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że
może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do
wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
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4.5 Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje
odwołanie.
4.6 Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane
przez Organizatora.
4.7 Prace konkursowe ocenia się według następujących kryteriów:
4.7.1 praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca się
ciekawym pomysłem.
4.8 Wyniki konkursu i informacje o Laureatach zostaną opublikowana na stronie www.cee.elk.pl w dniu
15.12.2022 r.
4.9 Uczestnik zgłaszając pracę Konkursową wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej oraz ponosi
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich.
§ 6. Nagrody
5.1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady tych nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez
Organizatora.
§ 7. Prawa autorskie
6.1. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel oświadcza, że posiada on do wykonanej
pracy pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby
bądź osób przedstawionych w pracy, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w
ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach
internetowych.
6.2. Uczestnik lub Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela
jednocześnie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do swojej Pracy Konkursowej, zwanej dalej utworem na rzecz
Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do
pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie
rozpowszechniania utworu - 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 w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny
w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze
przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach
internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
6.3. Przystępując do Konkursu opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy
Konkursowej przez Organizatora na stronie internetowej w mediach społecznościowych.
§ 8. Inne postanowienia
7.1. Uczestnik lub Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że
akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
7.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 6.
7.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony
Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma
prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu
nie przysługuje odwołanie.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
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7.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).
7.7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
7.8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie okaże się
niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym osoba składająca oświadczenie w przypadku ewentualnych
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za poniesione przez Organizatora szkody.
Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu i zobowiązany jest do
niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
7.9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu.
§ 9. Przetwarzanie danych osobowych
8.1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
8.1.1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku .
8.1.2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk, tel.: +48 87 610 16 24.
8.1.3. Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
8.1.3.1. Dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy.
8.1.3.2. Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym klasę, do której uczęszcza, adres mailowy.
8.1.3.3. Dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym klasę, do której uczęszcza, adres mailowy oraz adres zamieszkania.
8.1.3.4. Dane osobowe opiekuna prawnego Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres
zamieszkania
8.1.4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
8.1.5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni
pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie
realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram
8.1.5.1. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do
organizacji międzynarodowej.
8.1.6 Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania tych danych czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie
zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
8.1.7 Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia.
8.1.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
8.1.9 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.1.10 Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne
dla celów związanych z udziałem w Konkursie.
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załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgłaszam pracę do udziału w konkursie „Bożonarodzeniowa Eko kartka”, oświadczam iż zapoznałem się
i akceptuję regulamin konkursu.
W związku z uczestnictwem w konkursie
Który organizowany jest przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby
organizacji, promocji i dokumentowania konkursu, na publikowanie listy uczestników i laureatów konkursu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk.
Kontakt do Administratora: Telefon: tel. +48 87 610 16 24, Email: biuro@cee.elk.pl, osobiście lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Twoje dane osobowe możemy przekazywać:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom –podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać
przekazywania danych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także
w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu
prawnego Administratora.
Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W przypadku wyrażenia zgody prosimy podać poniższe dane:
Imię i Nazwisko uczestnika konkursu:………………………………………………………………..…………….………
Placówka:……………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzic/prawny opiekun
Data:………………………………………………..………
Podpis:
………………………………………….…………..

Rodzic/prawny opiekun
Data:………………………………………………..………
Podpis:
………………………………………….…………..
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załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Bożonarodzeniowa Eko kartka

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika:
………………....…………………………………………………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa:
uczeń przedszkola, grupy „0
uczeń szkoły podstawowej klasa I-III
uczeń szkoły podstawowej klasa IV-VIII

Nazwa przedszkola/szkoły (klasa)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

……………………………

……………………………

Miejsce, data

Podpis opiekuna
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