REGULAMIN KONKURSU
„Z GŁOWĄ NA TRAWIE”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa

2.

Wyłącznym organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach

się konkurs „Z głową na trawie” (dalej: ” Konkurs”).
którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a,
00-528 Warszawa.
3.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

4.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony
internetowej www.zzw.waw.pl, na której znajduje się link do niniejszego Regulaminu.

II.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1.

Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie 40 Laureatów spośród wszystkich Uczestników
spełniających warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, na podstawie przesłanych prac
konkursowych.

2.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w pkt. 2 ust. 5
Regulaminu, (dalej: „Uczestnik”).

3.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się również osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

4.

Konkurs trwa od dnia 25 lutego 2019 roku od godziny 14:00:00 do dnia 12 marca 2019 roku, do

5.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest w Czasie Trwania Konkursu przesłać

godziny 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
zgłoszenie na adres e-mail: przewodnik@zzw.waw.pl, zawierające:
1)

pracę konkursową o następującej charakterystyce:
a) wypowiedź w formie pisemnej na temat wybranego warszawskiego parku lub
skweru;
b) wypowiedź może dotyczyć tylko i wyłącznie obiektów znajdujących się na liście
parków i skwerów, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu;
c)

wypowiedź może dotyczyć np. osobistego wspomnienia lub historii związanej
z danym obiektem, może być impresją na temat przestrzeni i jej walorów
turystycznych, historyczno-kulturowych, przyrodniczych, bądź zawierać porady
i wskazówki dotyczące możliwości korzystania z danej przestrzeni;

d) wypowiedź może mieć dowolną formę literacką;
e) tytuł wypowiedzi powinien zawierać nazwę parku bądź skweru, którego ona
dotyczy;
f)

objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 000 znaków ze spacjami.

2)

imię i nazwisko Uczestnika;

3)

dane teleadresowe Uczestnika;

4)

skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5)

w przypadku Uczestników niepełnoletnich - skan wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub
opiekuna prawnego zgody, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

6.

W czasie Trwania Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

7.

W razie przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia, Komisja Konkursowa
podda ocenie zgłoszenie z najwcześniejszą datą wpływu.

8.

Zgłoszenia złożone w inny sposób niż określony w pkt 2 ust 5 Regulaminu nie będą brały udziału
w Konkursie.

9.

Organem wyłaniającym Laureatów oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie Komisja
konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”), składająca się z przedstawicieli wskazanych przez
Organizatora.

10. Zgłoszenia Konkursowe podlegają dwuetapowej ocenie – pierwszy etap oceny to ocena formalna,
drugie etap oceny - ocena merytoryczna.
11. Ocenie formalnej podlega kompletność zgłoszenia oraz spełnienie wszystkich warunków opisanych
w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków opisanych w niniejszym
Regulaminie podlegają odrzuceniu. W przypadku zgłoszeń niekompletnych, Komisja Konkursowa
wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych. Brak uzupełniania braków
przez Uczestnika skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
12. Na etapie oceny merytorycznej prace konkursowe podzielone zastaną na kategorie, ze względu na
obiekt, którego dotyczy wypowiedź i będą podlegać ocenie w ramach tych kategorii. Komisja
Konkursowa wybierze jedną wypowiedź odnoszącą się do danego parku bądź skweru.
13. Kryteria oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową to: oryginalność formy,
sposób ujęcia tematu, walor edukacyjny przekazu.
14. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
15. Informacja

o

Laureatach

zostanie

opublikowana

na

stronie

internetowej

Organizatora:

www.zzw.waw.pl nie później niż 15 marca 2019 roku. Dodatkowo Laureaci zostaną powiadomieni
przez Organizatora drogą mailową.
16. Wyłonieni Laureaci konkursu zgadzają się na podanie do publicznej wiadomości następujących
danych: imię i nazwisko, na stronie internetowej Organizatora: www.zzw.waw.pl.
17. Organizator ma prawo do wyłonienia mniejszej liczby Laureatów oraz do niewyłonienia żadnego
Laureata.
18. Nagrodą w konkursie jest umieszczenie prac konkursowych Laureatów w wydawanym przez
Organizatora przewodniku po parkach i skwerach oraz jeden egzemplarz przewodnika w wersji
drukowanej.
19. Przewodniki zostaną wydane Laureatom za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres
wskazany w zgłoszeniu, nie później niż do 31 lipca 2019 roku.
20. Organizator zastrzega, iż nie wypłaca równowartości nagrody w gotówce.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora
nagród.
22. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają
prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

23. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że Praca Konkursowa nie zawiera elementów
mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące
alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących
naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz
dyskryminacji, itp.
24. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na dokonanie niezbędnych zmian stylistycznych
i redakcyjnych w jego pracy konkursowej, przed opublikowaniem jej w przewodniku, jeśli Komisja
Konkursowa wyłoni go jako Laureata Konkursu.
25. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż w zakresie Zgłoszenia Konkursowego, przysługują mu jako twórcy
wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego, w zakresie
niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 26 i nast. poniżej, jak również, że Zgłoszenie
Konkursowe nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, nadto że
Zgłoszenie Konkursowe nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).
26. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi Zgłoszenia Konkursowego udziela
Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, wraz z prawem do sublicencji, do korzystania z
praw autorskich i praw pokrewnych do Zgłoszenia Konkursowego i wszystkich wchodzących w jego
skład elementów będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), dalej jako „Utwór”,
bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili udzielenia
licencji, tj.:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej możliwej
techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i techniki
cyfrowej,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji,

d) w

zakresie

wprowadzenia

do

pamięci

komputera,

ogólnie

dostępnych

sieci

multimedialnych oraz Internetu,
e) wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie
reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych
stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach
promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, a także dla celów edukacyjnych lub
szkoleniowych.
27. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań powstałych na podstawie elementów Utworu na polach eksploatacji określonych w pkt
26 powyżej. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do dokonywania zmian, przeróbek,
uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań Utworu.
28. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych
do opracowań, o których mowa w ust. 27, przez osoby trzecie, a także do korzystania
i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji
określonych w ust. 26.

29. Uczestnik zobowiązuję się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do
Utworu w sposób uniemożliwiający Organizatorowi korzystanie z Utworu zgodnie z udzieloną w
niniejszym Regulaminie licencją.
III.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1.

Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z
przepisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., dalej: „RODO”) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania
nagrody, archiwizacji danych osobowych, tj. danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 (dalej:
„Administrator”).

3.

W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane

4.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej swoje

teleadresowe.
dane osobowe. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
5.

Osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługuje prawo do
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wycofania zgody na ich
przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

6.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)

podmioty, którym dane osobowe zostały powierzone w oparciu o umowę powierzenia
danych osobowych (np. podmiot świadczący usługi pocztowe, firma kurierska),

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
c)

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Zieleni
m.st. Warszawy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy.

7.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

8.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić na podstawie przekazanych
danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania danych
osobowych.

9.

Uczestnicy oświadczają, że w przypadku przekazania danych osobowych osób trzecich,
poinformowały te osoby o przekazaniu danych i pozyskały od tych osób wymagane zgody.

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
realizacji nagrody oraz archiwizacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w
Konkursie lub odebranie Nagrody przez Uczestnika.

12. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie swoich
danych osobowych udostępnionych Administratorowi.
13. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie
zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Administratora. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora aż do upływu
okresu przedawnienia roszczeń́ przysługujących Administratorowi.
14. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
RODO lub wydane na jego podstawie krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
15. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:
daneosobowe@zzw.waw.pl.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do

2.

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed

nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania Regulaminu o zmienionej treści na
stronie internetowej www.zzw.waw.pl.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

5.

Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów i roszczeń związanych z Konkursem właściwy będzie sąd

Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – lista parków i skwerów, których dotyczyć mogą prace konkursowe.
Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 3 do Regulaminu – wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
LISTA PARKÓW I SKWERÓW, KTÓRYCH DOTYCZYĆ MOGĄ PRACE KONKURSOWE
Parki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pole Mokotowskie
Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego
Park Praski im. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
Ogród Saski
Park Ujazdowski
Park Fosa i Stoki Cytadeli
Park im. Stefana Żeromskiego
Park Morskie Oko
Park Agrykola
Ogród Krasińskich
Park Promenada
Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania
Park przy Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich
Warszawskiego
Park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
Park Tadeusza Mazowieckiego
Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego
Park Kazimierzowski
Park im. Romualda Traugutta
Park Karola Beyera
Park Mirowski
Park Janiny Porazińskiej
Park im. Cz. Szczubełka wraz z Fosą Legionów
Park Sielecki
Dąbrowskiego
Park Powstańców Warszawy
Park przy Stawie Służewieckim
Park Bartłomieja
Park Dolina Służewiecka
Park Arkadia

Mokotów, Ochota, Śródmieście
Praga-Południe
Praga-Północ
Śródmieście
Śródmieście
Żoliborz
Żoliborz
Mokotów
Śródmieście
Śródmieście
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Mokotów
Mokotów
Wola
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów

Skwery
1.

Plac Grzybowski

Śródmieście

2.

Dolina Szwajcarska

Śródmieście

3.

Zieleniec przy Pomniku Nike (Trasa W-Z)

Śródmieście

4.

Skwer im. Bohdana Wodiczko wraz z Zaułkiem Złotej

Śródmieście

5.

Skwer
Kaczki im. księdza Jana Twardowskiego
Tereny wokół Jeziorka Czerniakowskiego

Śródmieście

6.
7.

Skwer im. Starszych Panów

Mokotów

8.

Skwer Ormiański

Mokotów

9.

Skwer Gwiazda Polski

Mokotów

10.

Skwer im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Mokotów

11.

Skwer Gwary Warszawskiej

Wola

12.

Skwer płk. Zdzisława Kuźmirskiego-Pacaka

Wola

Mokotów

Załącznik nr 2 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURSU „Z GŁOWĄ NA TRAWIE”

Na podstawie z 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w konkursie pn. „Z głową na
trawie”, organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, w zakresie następujących zwykłych danych
osobowych: imię, nazwisko, dane teleadresowe. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w
każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: daneosobowe@zzw.waw.pl.
Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

……………………………
data i podpis

Załącznik nr 3 do Regulaminu
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………….………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………………………………………….…….
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie „Z głową na trawie” organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa.
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Organizatora:
www.zzw.waw.pl.

……………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

