Regulamin I edycji konkursu „ Szkoła bioróżnorodności”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs „Szkoła bioróżnorodności” (dalej: „Konkurs”).
2. Wyłącznym organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach
którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hoża 13a, 00528 Warszawa (dalej: „Organizator”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1740). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094).
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony
internetowej www.zzw.waw.pl, na której znajduje się link do niniejszego Regulaminu.
5. Fundatorem nagród w postaci warsztatów w Konkursie jest Organizator.
6. Fundatorem nagród rzeczowych w postaci cebul różnogatunkowych oraz roślin doniczkowych
w Konkursie jest: Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000620225, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 9522148083
i numerem REGON: 364605066.
2.

ZASADY KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i
zachowania różnorodności biologicznej.
2. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.
3. Zgłoszenia do Konkursu trwają od dnia 27.09.2021 r. od godziny 12:00 do dnia 18.10.2021 r. do godziny
20:00 (dalej: „Czas Trwania Zgłoszeń”).
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest w Czasie Trwania Zgłoszeń przesłać
zgłoszenie na adres e-mail: konkurs@zzw.waw.pl, zawierające:
1)

dane teleadresowe zgłaszanej szkoły;

2)

wskazanie kategorii wiekowej;

3)

imię i nazwisko osoby do kontaktu;

4)

skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby
wskazanej do kontaktu w ramach Konkursu „Szkoła bioróżnorodności”, stanowiącego Załącznik
nr 1 do Regulaminu;

5)

plakat wykonany przez dzieci/młodzież w dowolnej technice plastycznej lub graficznej,
w postaci pliku PDF, JPG lub PNG lub skanów/zdjęć w formacie PNG, JPG lub PDF, promujący
działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej zawierający hasło przewodnie.

5. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń, oceny nadesłanych pracy oraz decydującym o przyznaniu
nagród będzie Komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”), składająca się z przedstawicieli wskazanych
przez Organizatora.
6. Kryteria wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych przez Komisję Konkursową to: kreatywność,
zastosowane techniki plastyczne/graficzne, sposób ujęcia tematu, aspekt edukacyjny i merytoryczny
przekazu, trafność hasła.
7. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:
1)

dzieci z klas I-IV;

2)

dzieci i młodzież z klas V-VIII.

8. W Czasie Trwania Zgłoszeń dana szkoła może przesłać dwa zgłoszenia – po jednym w każdej kategorii
wiekowej.
9. W Konkursie odrzucone zostaną zgłoszenia, które nie spełniają warunków opisanych w niniejszym
Regulaminie.
10. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa
do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie Uczestnik ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
11. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji 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 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) 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, w szczególności:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej możliwej
techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej,
2) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) 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,
4) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych
oraz Internetu.
3.

NAGRODY

1. W Konkursie zostanie wyróżnionych łącznie do 20 szkół w każdej kategorii wiekowej.
2. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
1) dzieci z klas I-IV:
a) 5 (słownie: pięć) zwycięskich szkół, które otrzymają nagrodę główną;
b) 5 (słownie: pięć) wyróżnionych szkół, które otrzymają nagrodę dodatkową.
2) dzieci i młodzież z klas V-VIII:
a) 5 (słownie: pięć) zwycięskich szkół, które otrzymają nagrodę główną;
b) 5 (słownie: pięć) wyróżnionych szkół, które otrzymają nagrodę dodatkową.
3. Nagrodą główną w Konkursie jest:
a) edukacyjny warsztat przyrodniczy przygotowany przez Organizatora w Pawilonie Edukacyjnym
Kamień i jego okolicach przy ul. Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa;
b) roślina doniczkowa;
c) 100 szt. cebul różnogatunkowych.
4. Nagrodą dodatkową w Konkursie jest:
a) roślina doniczkowa;
b) 100 szt. cebul różnogatunkowych.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zzw.waw.pl nie
później niż do dnia 20.10.2021 r.

6. Nagrody w postaci warsztatów zostaną zorganizowane przez Organizatora do końca 2022 r.,
z uwzględnieniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych, jakie w danym terminie będą
obowiązywać.
7. O terminie i szczegółowym programie warsztatów Organizator poinformuje osobę wskazaną do
kontaktu w zgłoszeniu, drogą mailową lub telefoniczną.
8. W warsztatach może wziąć udział grupa max. 25 dzieci/młodzieży wraz z opiekunami.
9. Cebule i rośliny doniczkowe zostaną wydane wyróżnionym szkołom przez Fundatora za pośrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej na adres wskazany w zgłoszeniu.
4.

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
nagród, 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 oraz dane
teleadresowe osoby do kontaktu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej swoje dane
osobowe. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 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:
1) Podmioty, którym dane osobowe zostały udostępnione lub powierzone w oparciu o umowę
powierzenia danych osobowych w związku z organizacją i prowadzeniem Konkursu (np. fundator
nagród, podmiot świadczący usługi pocztowe, firma kurierska),
2) 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,
3) 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 dochodziło 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. Uczestnicy są zobowiązania
przekazać Organizatorowi pozyskane 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 swoich danych
osobowych udostępnionych Administratorowi.
13. Dane osobowe będą 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 roszczeń przysługujących Administratorowi.
14. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych - Prezesa Urzędu 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.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody,
nie można przenosić na inne osoby.
2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne
nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych w
zgłoszeniach, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestników, w szczególności, gdy podane dane adresowe i kontaktowe są niepoprawne, niepełne lub
nieaktualne.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed
przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie opublikowania Regulaminu o zmienionej treści na stronie
internetowej www.zzw.waw.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
7. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu można składać w terminie do 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu drogą mailową pod adresem: dks@zzw.waw.pl. Reklamacja zgłoszona po
wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30
dni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURSU „SZKOŁA BIORÓŻNORODNOŚCI”

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. „Szkoła bioróżnorodności” organizowanym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, 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

