REGULAMIN KONKURSU
„Odlotowe EKO pomysły”
Założenia ogólne
§1
1. Organizatorem konkursu „Odlotowe EKO pomysły” zwanym dalej „konkursem” jest
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Organizatorem Wykonawczym konkursu jest Ekorum Kinga Gamańska, zwany dalej
„Organizatorem Wykonawczym”.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich zlokalizowanych na terenie
Poznania.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Konkurs polega na wykonaniu karmnika lub budki dla ptaków zgodnie z kryteriami
określonymi w § 3 Regulaminu.
Cele konkursu
§2
1. Kształtowanie

postaw

proekologicznych

m.in.

nadawania

„drugiego

życia”

przedmiotom codziennego użytku, które mogłyby stać się odpadem.
2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kwestie: dokarmianie ptaków oraz zapewnienia im
bezpiecznych warunków lęgowych.
Zasady udziału w konkursie
§3
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół średnich zlokalizowanych na terenie
Poznania.
2. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły składające się minimum z 3
a maksymalnie z 7 uczniów.
3. Każdy zespół może przygotować wyłącznie 1 pracę konkursową.
4. Nad realizacją zadania konkursowego zespołu czuwa koordynator w osobie
nauczyciela.

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań .
Do pracy należy dołączyć formularza pracy (zał. 1) oraz formularza zgody (zał. 2).
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5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu karmnika lub budki lęgowej dla ptaków,

5.1. Karmnik lub budka lęgowa dla ptaków powinny być wykonane z niepotrzebnych
przedmiotów, które dzięki nowemu zastosowaniu nie staną się odpadem a zyskają
„drugie życie”.
5.2. Karmnik lub budka lęgowa dla ptaków mogą zostać wykonane w dowolnej technice –
ważne, by ich tworzenie nie powodowało zwiększenia ilości dodatkowych odpadów.
5.3. W przypadku karmnika ważne jest, by został on wykonany w sposób, który umożliwi
ptakom bezpieczne korzystanie z niego, będzie chronił karmę przed zamoknięciem.
Ponadto karmnik powinien być łatwy w utrzymaniu czystości i przeznaczony do
całorocznego użytkowania.
5.4. W przypadku budki lęgowej ważne jest, by została ona wykonana w sposób, który
umożliwi ptakom bezpieczne korzystanie z niej.
5.5. Zarówno karmnik jak i budka lęgowa powinny zostać wykonane z materiałów
odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak: opady deszczu, śniegu
czy silny wiatr.
5.6. Karmnik i budka powinny być trwałe, solidne i gotowe do montażu – w miarę
możliwości karmnik powinien znajdować się na stojaku/paliku lub posiadać uchwyt
do zawieszenia.
Harmonogram konkursu
§4
1. Organizator przeprowadza ocenę prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi
w § 5 Regulaminu. W terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. komisja konkursowa ogłosi
Laureatów.
2. Koordynator szkolny zostanie poinformowany drogą elektroniczną o Laureatach
Konkursu.
Kryteria oceny prac konkursowych
§5
1. Prace konkursowe oceniane będą przez jury według następujących kryteriów:
a. pomysłowość oraz kreatywność (0-10 pkt);
b. jakość: m.in.: estetyka (0-10 pkt).
c. trwałość (0-10 pkt)
2. Każdy z członków komisji konkursowej przy ocenie prac konkursowych posługuje się
uwzględnia

kryteria

i

skale

punktowe

wymienione

Strona

punktowa

2

oceną punktową, przyznając każdej z prac punktową ocenę indywidualną. Ocena

w ust. 5. Końcową ocenę pracy konkursowej na poszczególnych etapach konkursu
stanowi średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków danego jury.
3. Członkowie komisji konkursowej wybiorą i uhonorują 4 karmniki dla ptaków oraz
4 budki lęgowe.
4. Organizator, w drodze wyjątku może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.
5. W skład komisji konkursowej będą wchodzili przedstawiciele ZZO Poznań i Ekorum.

Nagrody konkursowe
§6
1. Organizator konkursu przyznaje Laureatom Konkursu następujące nagrody:
a. 4 bony o wartości 150 zł do salonu empik za najlepszy karmnik dla ptaków (1 bon dla
każdego zespołu).
b. 4 bony o wartości 150 zł do salonu empik za najlepszą budkę lęgową (1 bon dla każdego
zespołu).
Postanowienia końcowe
§7
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania karmników i budek
lęgowych, w publikacjach, w materiałach edukacyjnych, na stronach internetowych
oraz w mediach społecznościowych.
2. Wszystkie prace przygotowane w konkursie stają się Własnością Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na
stronie internetowej organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział w konkursie przez jego uczestników.
6. W sprawach spornych nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Organizator

konkursu

zastrzega

sobie

prawo

do

wprowadzenia

zmian

w Regulaminie, o czym poinformuje koordynatora szkolnego drogą elektroniczną.
Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
9. W przypadku małego zainteresowania uczniów udziałem w Konkursie, Organizator

spełnienia wymogów Regulaminu konkursu w nadesłanych pracach konkursowych.
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może zdecydować o nie przeprowadzeniu Konkursu.

11. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są przez organizatora.
12. Administratorem

danych

osobowych

uczestników

konkursu

jest

Zakład

Zagospodarowania Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 19 (61-814 Poznań). e-mail: sekretariat@zzo.pl, nr
tel. 61 853 08 13. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się
pod adresem e-mail: iod@zzo.pl. Spółka odpowiada za ich wykorzystanie w sposób
bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.
13. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania, przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia konkursu.
14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 13, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy.
15. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana na
przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości udziału w konkursie.
17. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej,
odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, uprawnione do
uzyskania informacji na Pana/Pani temat na podstawie przepisów prawa.
18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
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sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
d) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
e) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
19. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
20. Uczestnicy konkursu będą zobowiązani do podpisania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z 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
("RODO"). Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu udziału w
konkursie i przyznania nagród. Dane laureatów zostaną, na podstawie dodatkowej
zgody, umieszczone na stronie internetowej konkursu w zakresie imienia, nazwiska
oraz nazwy i adresu szkoły. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania oraz brak udzielenia
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i jest
równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników konkursu oraz
osób trzecich, związane z uczestnictwem i organizacją konkursu oraz za skutki
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podania błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

