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KONKURS EDUKACYJNY  

REGULAMIN KONKURSU „Mali Bajkopisarze” 

 

1. Organizator Konkursu 

1.1 Organizatorem Konkursu pn. „Mali Bajkopisarze” (dalej „Konkurs”) jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19, 61-

814 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000427416, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 11 005 000,00 złotych, 

REGON 302144863, NIP 7831689634, e-mail: sekretariat@zzo.pl (dalej „Organizator”).  

1.2 Konkurs będzie prowadzony jednoetapowo.  

1.3 Osoba koordynująca: Michalina Magdziarz, mmagdziarz@zzo.pl,  tel. 61 853 08 13/ 605 545 496.  

1.4 Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania.  

 

2. Przedmiot Konkursu 

2.1 Celem Konkursu jest przygotowanie bajki zawierającej przesłanie o charakterze ekologicznym, 

związanej z gospodarką odpadami (dalej „praca konkursowa”). Szczegółowa tematyka pracy 

konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem 

powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, 

unieszkodliwianiem itp. 

2.2 Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formie tekstowej lub w formie tekstowej  

z elementami grafiki. 

 

3. Uczestnicy Konkursu 

3.1 Konkurs skierowany jest do grup dzieci z placówek przedszkolnych z terenu Miasta Poznania. 

3.2 Grupa może liczyć od 5 do 30 dzieci.  

3.3 Organizator nie ogranicza liczby grup w ramach jednej placówki przedszkolnej.  

3.4 Jedna grupa może nadesłać maksymalnie dwie prace konkursowe.  

3.5 Jedno dziecko może brać udział w pracach tylko jednej grupy.  

3.6 Prace konkursowe jednej grupy może koordynować maksymalnie dwóch nauczycieli.  

 

4. Wymagania szczegółowe 

4.1 Praca konkursowa powinna być napisana w sposób prosty i obrazowy. 

4.2 Praca konkursowa powinna zawierać morał. 

4.3 Praca konkursowa nie może zawierać treści wulgarnych, prześmiewczych, może zawierać elementy 

humorystyczne. 

4.4 Organizator dopuszcza wsparcie merytoryczne rodziców, opiekunów prawnych lub nauczycieli. 

4.5 Organizator nie narzuca i nie określa rodzaju technik językowych oraz graficznych, pozostawiając 

w tym względzie pełną dowolność oraz swobodę twórczą.  

4.6 Do pracy konkursowej niezbędne będzie załączenie formularza zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 wraz z oświadczeniem wyrażającymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 

2).  

4.7 Prace konkursowe nie zostaną zwrócone placówkom przedszkolnym. 

4.8 Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem, że nie była wcześniej 

publikowana i prezentowana w innych konkursach.  
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5. Cele Konkursu 

5.1 Rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji.  

5.2 Kształcenie zdolności do twórczego, kreatywnego myślenia.  

5.3 Rozbudzanie wśród dzieci wrażliwości na ochronę środowiska i troski o przyrodę.  

5.4 Propagowanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami.  

5.5 Informowanie o korzyściach dla środowiska i mieszkańców, związanych z odzyskiem odpadów  

i prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami. 

5.6  Promowanie działań recyklingowych, a szczególnie potrzeby prowadzenia poprawnej selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych.   

 

6. Termin 

6.1 Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Organizatora ul. Ratajczaka 

19, 61-814 Poznań, w godzinach 7-15 lub w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy 

sekretariat@zzo.pl., w terminie 20.09.2021-05.11.2021 r.  

6.2 Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 listopada 2021 roku na stronie internetowej Organizatora,  

a zwycięskie grupy zostaną o tym fakcie poinformowane również drogą elektroniczną  

i telefonicznie.  

7. Kryteria oceny Prac konkursowych 

Organizator do oceny prac konkursowych powoła wewnętrzną komisję. Komisja będzie oceniała prace 

konkursowe pod względem: 

• zgodności z tematem 

• przesłania o charakterze ekologicznym  

• oryginalności pomysłu 

• poprawności językowej 

 

8. Nagrody w Konkursie 

8.1 Komisja Konkursowa wytypuje trzy zwycięskie prace konkursowe.  

8.2 Nagrodą dla trzech grup zwycięskich prac konkursowych  będzie wizyta w Teatrze Animacji  

w Poznaniu (listopad/grudzień 2021 r.) Organizator zapewni transport autokarem, ubezpieczenie 

dzieci, oraz bilety wstępu do Teatru.   

8.3 Organizator konkursu przewiduje również możliwość przyznania od 1 do 5 wyróżnień.  

8.4 Po ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy zwycięskich oraz wyróżnionych grup zobowiązani są 

do złożenia oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich do prac konkursowych, zgodnie  

z załącznikiem nr 3.  

8.5 Zwycięskie prace konkursowe oraz prace wyróżnione zostaną przekazane do druku w formie 

książeczki oraz będą rozpowszechniane w formie elektronicznej.  

8.6 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za aktywne wspieranie działań proekologicznych 

oraz drobne nagrody rzeczowe.  

8.7 Książeczki dystrybuowane będą nieodpłatnie w placówkach oświatowych (przedszkolach, 

szkołach) podczas przeprowadzanych lekcji edukacyjnych. 

8.8 W publikacjach zamieszczona zostanie nazwa placówki przedszkolnej, nazwa grupy oraz dane 

personalne autorów oraz ich nauczycieli.  

8.9 Dla nauczycieli trzech zwycięskich grup ufundowane zostaną nagrody rzeczowe w postaci bonów 

podarunkowych do sklepu Empik w kwocie 200 zł.  

 

9. Postanowienia końcowe 
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9.1 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i darmowy. 

9.2 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.zzo.pl  

9.3 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

9.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym 

terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

10. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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, zwanego „RODO” oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że:  

10.1  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań. 

10.2  Podstawą prawną działalności podmiotu jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.1579). 

10.3  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów; zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, co nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10.4  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

10.5  Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 19, 

61-814 Poznań lub kontakt e-mail: iod@zzo.pl  

10.6  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym 

do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

10.7  Posiadają Państwo prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO 

e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

10.8  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10.9  Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do 

państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10.10 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

10.11 Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można 

wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 
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