
Regulamin II 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, 00-528 Warszawa (dalej: „Organizator”). 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1360. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888). 

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: GMF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Góraszce pod adresem: ul. Mickiewicza 87, 

Góraszka 05-462 Wiązowna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000365082, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 

9522097440 i numerem REGON: 142598705. 

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 3 października 2022 r. od godziny 8:00 do dnia 20 

października 2022 r. do godziny 20:00 (dalej: „Czas Trwania Zgłoszeń”). 

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest w Czasie Trwania Zgłoszeń wykonać 

grupową pracę przestrzenną w dowolnej technice plastycznej (maksymalne wymiary: 36x12x24 

cm), obrazującą różnorodność biologiczną występującą na obszarze dzielnicy, w obrębie której 

funkcjonuje zgłaszana placówka edukacyjna oraz przesłać zgłoszenie na adres e-mail: 

konkurs@zzw.waw.pl, zawierające:  

1) dane teleadresowe zgłaszanej szkoły; 

2) wskazanie kategorii wiekowej;  

3) imię i nazwisko pracownika wyznaczonego do kontaktu oraz jego służbowy: adres e-

mailowy oraz numer telefonu; 

4) zdjęcie pracy wykonanej przez dzieci/młodzież w postaci pliku PDF, JPG lub PNG. 

5. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń, oceny nadesłanych prac oraz decydującym o 

przyznaniu nagród będzie Komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”), składająca się z 

przedstawicieli wskazanych przez Organizatora. 

6. Przedstawiciel szkoły, która zostanie wybrana do grona laureatów konkursu, zobowiązany 

będzie do dostarczenia oryginalnej pracy konkursowej do Pawilonu Edukacyjnego Kamień, ul. 

Wybrzeże Puckie 1 w Warszawie.  
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7. Kryteria wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych przez Komisję Konkursową to: 

kreatywność, zastosowane techniki plastyczne/graficzne, sposób ujęcia tematu, aspekt 

edukacyjny i merytoryczny przekazu. 

8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) dzieci z klas I-IV; 

2) dzieci i młodzież z klas V-VIII. 

9. W Czasie Trwania Zgłoszeń dana szkoła może przesłać dwa zgłoszenia – po jednym w każdej 

kategorii wiekowej. 

10. W Konkursie odrzucone zostaną zgłoszenia, które nie spełniają warunków opisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

11. 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.  

12. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszonej pracy konkursowej i wszystkich 

wchodzących w jej 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 

wymienionych  w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. tj:,  

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 10 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 28 października 2022 r. 

6. Nagrody w postaci warsztatów zostaną zorganizowane przez Organizatora do końca 2023 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. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

(zwany dalej ZZW), z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym, 00-528 

Warszawa, ul. Hoża 13a, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl 

2. W ZZW został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem Administratora: 00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a, bądź za pomocą adresu e-mail: 

daneosobowe@zzw.waw.pl. 

3. Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię i 

nazwisko osoby, adres służbowy e-mail, służbowy numer telefonu kontaktowego. Na potrzeby 

rozpatrzenia reklamacji Organizator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, 

adres korespondencyjny lub adres e-mail, wszystkie inne dane osobowe, jakie osoba składająca 

reklamację zdecyduje się podać w reklamacji.  

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: przeprowadzenia Konkursu, wydania 

nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, dochodzenia lub ochrony przed 

ewentualnymi roszczeniami Uczestnika lub innych osób z tytułu realizacji Konkursu – podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania, realizacji ciążących na 

Organizatorze zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 

ust. 1 lit. c, e RODO).  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na rzecz i zlecenie, tj. m.in. 

dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, oraz 

świadczącym usługi w zakresie wsparcia informatycznego. 

6. Dane osób będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w zakresie Konkursu od 

zakończenia Konkursu albo od dnia rezygnacji z udziału w Konkursie.  

7. Podmiotom danych przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych oraz 

uzyskania ich kopii, ich poprawiania lub uzupełnienia, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

8. Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 

Konkursie i rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości 

uczestnictwa w Konkursie oraz brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 
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10. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym w rozumieniu 

RODO. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w 

tym nie będzie dokonywał profilowania. 

11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania osoby, której dane osobowe przekazuje do 

Organizatora Konkursu, z treścią Klauzuli na podstawie art. 14 RODO stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu.  

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. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula na podstawie art. 14 RODO dla osoby 

wyznaczonej do kontaktu 

1. Administratorem  danych osobowych w ramach Konkursu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

(zwany dalej ZZW) z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym, 00-528 

Warszawa, ul. Hoża 13a, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl. 

2. W ZZW został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

Administratora:  00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a, bądź za pomocą adresu e-mail: 

daneosobowe@zzw.waw.pl. 

3. Zgodnie z wymogami zapisu Art. 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 dalej „RODO” Organizator przetwarza dane osobowe 

następujących podmiotów danych: osoby wyznaczonej do kontaktu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- organizacji, przeprowadzenia Konkursu, którego celem jest wzrost świadomości dzieci i 

młodzieży w zakresie ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej (art. 6 ust. 1 lit 

e); 

- realizacji ciążących na Organizatorze zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności wykonania przyrzeczenia publicznego oraz do czasu upływu 

terminów oznaczonych w instrukcji kancelaryjnej ZZW (art. 6 ust. 1  lit. c).   

5. Na potrzeby Konkursu Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej służbowy adres mailowy oraz służbowy 

numer telefonu.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na rzecz i zlecenie 

Administratora  tj. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich i 

pocztowych oraz świadczącym usługi w zakresie wsparcia informatycznego.  

7. Dane osobowe podmiotów danych nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Norwegia i Lichtenstein). 

8. Wobec podmiotów danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Podmiotom danych przysługują prawa: 

− dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz uzyskania ich kopii, ich poprawienia lub 

uzupełnienia , jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania;  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z 

ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

uzasadnionego interesu administratora; 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
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