REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
NA STWORZENIE PLAKATU W TEMACIE:
„Ochrona środowiska poprzez segregację odpadów”
[dalej jako „Konkurs”]
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu spółką Ekombud Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni pod adresem: Ul. Partyzantów
24D, 32-700 Bochnia zwana dalej „Organizatorem”].
2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki
uczestnictwa w Konkursie.
3. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
II. Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 9 do 15 lat (wiekowa
grupa docelowa Organizatora), uczniów szkół gimnazjalnych oraz
podstawowych, zamieszkałych lub uczących się w powiecie bocheńskim.
2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest uczestnictwo w zajęciach
przeprowadzonych przez przedstawiciela firmy Ekombud nt. ochrony
środowiska poprzez prawidłową segregację odpadów oraz przesłanie
plakatu w tematyce „Ochrona środowiska poprzez segregację odpadów
(oryginalnego i nigdzie indziej nie przedstawianego ani nie
opublikowanego) wraz z pisemnym zgłoszeniem w formie zeskanowanej
(formularz zgłoszeniowy znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu) –
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całość wyłącznie w wersji elektronicznej. Plakat, zwany dalej „Pracą
Konkursową”, należy przesłać do dnia 30.04.2018 roku (decyduje godzina
przesłania pocztą internetową) na adres Organizatora: biuro@ekombud.pl
3. Konkurs ma charakter lokalny.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
• prace konkursowe uczestników w wieku od 9 do 11 lat oraz
• prace konkursowe uczestników w wieku od 12 do 15 lat
III. Oświadczenia uczestnika
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie formularza
zgłoszeniowego z pełnymi danymi kontaktowymi uczestnika (tel. oraz email), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz pisemnego oświadczenia (według wzoru j.w.), że Praca
Konkursowa nie była wcześniej publikowana, jest utworem zgłaszającego
się uczestnika oraz zgody (w przypadku osób niepełnoletnich ich
opiekuna prawnego) na ewentualne opublikowanie utworu lub jego
fragmentów, a także wykorzystania utworu w celach marketingowych
Organizatora w szczególności poprzez publiczne przedstawianie,
zamieszczania w broszurach informacyjnych, na stronach internetowych
w innych materiałach rozpowszechnianie Dzieła przez Internet (w
szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW. i serwery ftp),
Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe oraz innych mediach.
2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust 1 należy dołączyć zaświadczenie
nauczyciela szkolnego, potwierdzające, że Uczestnik brał udział w
zajęciach, o których mowa w ust II pkt 2.
3. W zgodzie, o której mowa w ust. 1 zawarta jest także adnotacja, że
Uczestnik przenosi on na Organizatora – nieodpłatnie na czas
nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe do nadesłanego Pracy
Strona 2 z 10

Konkursowej na polach eksploatacji, wymienionych w ustępie
poprzedzającym a także w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 880). Korzystanie z utworu przez Organizatora dotyczy
wielokrotnego wykorzystania i nie jest ograniczone w czasie i co do
terytorium.
4. Prace Konkursowe przesłane bez należycie sporządzonego formularza
zgłoszeniowego lub bez pełnych danych kontaktowych uczestnika (tel., email) będą odrzucone.
5. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że nie przekaże osobom trzecim
żadnych praw związanych z pracą zgłoszoną do Konkursu, a ponadto nie
dokona w żadnej formie sublicencji, publikacji lub udostępnienia Pracy
Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona do Konkursu Praca
Konkursowa jest sporządzona osobiście przez niego i nie narusza żadnych
praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności
intelektualnej lub praw autorskich.
7. Osobiste prawa autorskie do Pracy Konkursowej pozostają własnością
autora – z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
prawnej, a w razie skierowania przeciw Organizatorowi roszczenia przez
osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik
konkursu zobowiązuje się ponosi cywilno-prawną odpowiedzialność z
tytułu wad prawnych przedstawionej Pracy Konkursowej.
8. Uczestnik Konkursu (opiekun prawny) przystępując do Konkursu
oświadczy, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptowaniu
Regulaminu w całości.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych Prac
Konkursowych do publikacji, ich bezpłatnego prezentowania w celach
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promocyjnych oraz w wydawnictwach przygotowanych przez
Organizatora lub na jego zlecenie.
10.Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek
kosztów związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do konkursu.
IV. Harmonogram Konkursu
1. Przesyłanie pracy konkursowej do Organizatora – do 30.04.2018 roku.
2. Ocena pracy konkursowej przez Komisję Konkursową – do 11.05.2018
roku.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 15.05.2018
roku o godzinie 11 w siedzibie organizatora przy ul.Partyzantów 24D.
4. Nagrodę za nieobecnego laureata może odebrać jego rodzic, nauczyciel
lub inna osoba wyznaczona przez laureata.
V. Wymogi dotyczące Pracy Konkursowej
1. Zgłoszone Prace Konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:
b) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane;
c) zgłaszający musi być ich autorem;
d) muszą być nadesłane w określonym przez Organizatora terminie;
e) muszą nawiązywać tematyką do zagadnień ochrony środowiska i
segregacji odpadów.
2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową.
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
a) formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (wzór w Załączniku nr
1) - oryginalnie podpisany i zeskanowany;
b) oświadczenie uczestnika (opiekuna prawnego) (wzór w Załączniku Nr
1) - odręcznie podpisany i zeskanowany.
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4. Pracę Konkursową należy dostarczyć w formie elektronicznej i przesłać
jako odrębnie załączony plik w wyznaczonym wyżej terminie na adres:
biuro@ekombud.pl, a następnie w oryginale do siedziby Organizatora w
Bochni pod adresem: ul.Partyzantów 24D w Bochni
5. Prace Konkursowe niespełniające wyżej wymienionych wymogów
podlegają odrzuceniu i nie będą uwzględniane w dalszych pracach
Komisji Konkursowej.
VI. Nagrody
1. Laureatom zostaną przyznane nagrody w postaci biletów wejść do kina
oraz biletów wejść do parku rozrywki”.
2. Wartość nagród nie będzie przekraczać kwoty 2.000,- zł, w związku z
czym otrzymanie nagrody będzie zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
3. Komisja może nie udzielając nagrody rzeczowej wskazanej w ust. 1
udzielać wyróżnień.
VII. Komisja konkursowa
1. Prace Konkursowe podlegać będą ocenie powołanej przez Organizatora
Komisji Konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora
oraz zaproszeni przez nią do współpracy goście, w szczególności zaś ze
stowarzyszenia ReaktorB7. Decyzje o zakwalifikowaniu i przyjęciu pracy
konkursowej oraz jej oceny pod względem merytorycznym i formalnym
dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa może zrezygnować z przyznania nagród lub
rozdysponować je w inny sposób.
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3. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W
przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu uczestnik (opiekun prawny) wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
2. Dane uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami, zostaną
usunięte z bazy Organizatora po zakończeniu konkursu.
3. Organizator informuję, że gromadzenie danych osobowych na potrzeby
Konkursu dokonywać będzie spółka Ekombud Sp. z o.o. z siedzibą w
Bochni pod adresem: ul. Partyzantów 24D, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000516734.
4. Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestników zbierane są
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów.
5. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich
podania jest jednak równoznaczny z oświadczenie o braku chęci wzięcia
udziału w Konkursie.
IX.

Postanowienia końcowe

1. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie
internetowej Organizatora www.ekombud.pl;
2. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje lub naruszą w związku z
udziałem w konkursie prawa osób trzecich, zostaną automatycznie
wykluczone z Konkursu.
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3. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaje
udostępniony na stronie www.ekombud.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu, a także
zmiany terminu ogłoszenia wyników, w razie wystąpienia przyczyn od
niej niezależnych. Konkurs może zostać bez uzasadnienia odwołany.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia
11.05.2018
6. Wszelkie kwestie sporne, związane z interpretacją niniejszego Regulaminu
oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora
jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU NA STWORZENIE PLAKATU W
TEMACIE: „Ochrona środowiska poprzez segregację odpadów”
4.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie

imię i nazwisko Uczestnika: _________________________________________
wiek:

_________________________________________

adres zamieszkania:

_________________________________________

tel. Uczestnika:

_________________________________________

e-mail Uczestnika:

_________________________________________

kod, nazwa miejscowości:

_________________________________________

nazwa i adres
szkoły/placówki:

_________________________________________

w przypadku Uczestnika niepełnoletniego:
imię i nazwisko
opiekuna prawnego:

_________________________________________

adres zamieszkania
opiekuna prawnego:

_________________________________________

tel. opiekuna prawnego:

_________________________________________
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2.

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego/ opiekuna prawnego osoby
niepełnoletniej:

Oświadczam, że:
7. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu i w całości go
akceptuję.
8. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie dla młodzieży na stworzenie
plakatu w temacie: „Ochrona środowiska poprzez segregację odpadów”.
9. Oświadczam, że uczestnikowi przysługują wszelkie nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanego Plakatu, a praca zgłoszona do Konkursu nie
narusza praw osób trzecich.
10.Przenoszę na Organizatora - spółkę Ekombud Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni – nieodpłatnie na czas
nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe do nadesłanego Plakatu na
polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu.
11.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/uczestnika niepełnoletniego
danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (w imieniu uczestnika
niepełnoletniego oświadcza opiekun prawny) (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.), a nadto upublicznienia w związku z jego udziałem
w Konkursie – mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku.
12.Wyrażam zgodę, aby prawo własności oraz prawa autorskie związane ze
zgłoszoną pracą przeszły bezpłatnie na własność Organizatora Konkursu,
bez
ograniczeń
czasowych
oraz
postanowieniami Regulaminu Konkursu.

terytorialnych,

zgodnie

z
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13.Wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Organizatora oryginału pracy
zgłoszonej do Konkursu.
Miejscowość:

________________________

Data:

________________________

Podpis uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego
________________________

Strona 10 z 10

