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REGULAMIN KONKURSU 

EKO STYL 

Najlepszy Projekt Mody z Recyklingu  

 

Organizowanego przez Zespół Przedszkoli nr 1 w Poznaniu   

przy współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 

 

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest: Zespół Przedszkoli nr 1, ul. Sarmacka 105 A, 61-616 

w Poznaniu. 

2. Partnerem Konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., 

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427416, 

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831689634, kapitał 

zakładowy 11 005 000,00 zł, 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem  

(dalej: Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Regulamin dostępny jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz Partnera 

konkursu www.zp1poznan.pl  i www.zzo.pl  

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227). 

 

§ 2. CELE KONKURSU i Przedmiot Konkursu 

1. Celem konkursu „EKO STYL” jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci poprzez: 

a) propagowanie wiedzy na temat konieczności dbania o środowisko naturalne,   

b) propagowanie wiedzy ekologicznej, 

c) propagowanie idei recyklingu, 

d) wzrost świadomości ekologicznej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju,  

e) kształtowanie aktywności twórczej i kreatywności, 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie stroju-ubioru w stylu EKO z wykorzystaniem 

dowolnych materiałów z recyklingu. 

 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs dedykowany jest dla dzieci z  przedszkoli mieszczących się na terenie Miasta 

Poznania. 

2. Prace konkursowe dzieci mogą być wykonane z pomocą nauczyciela.  

http://www.zp1poznan.pl/
http://www.zzo.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnjugu3de
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3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w postaci dobrej jakości zdjęcia 

dostarczonego do Zespołu Przedszkoli nr 1 na ul. Sarmackiej 105 A lub przesłać zdjęcie 

drogą mailową na adres: p16pszczolki@gmail.com   

 

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ubioru dziecięcego z wykorzystaniem 

dowolnych materiałów z recyklingu i dostarczeniu zdjęcia dziecka ubranego w ten strój. Do 

zdjęcia prosimy dołączyć krótki opis stroju. 

2. Ubiór należy zachować do dnia ogłoszenia wyników, ponieważ laureaci wystąpią 

w strojach podczas uroczystego pokazu mody na terenie Zespołu Przedszkoli nr 1 

w Poznaniu.  

3. Zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy przesłać mailowo na adres p16pszczolki@gmail.com 

w dniach od 9 do 17 marca 2023 roku. 

4. Fotografię wykonanego zadania konkursowego wraz z informacją o autorze pracy, zgodą 

na udział w konkursie (Załącznik nr 2) i Zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka i jego opiekuna prawnego w związku z organizacją konkursu (Załącznik nr 3) 

należy dostarczyć do Zespołu Przedszkoli nr 1 na ul. Sarmackiej 105 A. Dopuszczamy 

przesłanie fotografii wykonanego zadania konkursowego na adres mailowy 

p16pszczolki@gmail.com a zgody stanowiące Załączniki nr 2 i 3 prosimy dostarczyć 

osobiście do Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu w dniach od 17 do 31 marca 2023 r.  

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej: 

www.zp1poznan.pl  oraz www.zzo.pl 

6. Uroczysty pokaz mody dla laureatów wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 24 kwietnia 

2023 r. na terenie Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu. 

 

 

§ 5. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs odbywa się w Zespole Przedszkoli nr 1 w Poznaniu  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) wykonanie pracy konkursowej w postaci ubioru dziecięcego wraz z jego opisem 

z wykorzystaniem dowolnych materiałów z recyklingu i dostarczeniu zdjęcia 

dziecka ubranego w ten strój, 

b) wypełnienie, podpisanie i przekazanie Organizatorowi formularzy: zgłoszenia 

uczestnika do konkursu co stanowi Załącznik nr 1, zgodę na udział w konkursie 

(Załącznik nr 2) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego 

opiekuna prawnego w związku z organizacją konkursu (Załącznik nr 3) 

3. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, w szczególności, 

do których nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z §5 ust 2 

regulaminu nie będą brały udziału w konkursie. 

4.   Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace, które są wynikiem twórczości autora, które 

nie będą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie 

uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, zawierających 

mailto:p16pszczolki@gmail.com
mailto:p16pszczolki@gmail.com
mailto:p16pszczolki@gmail.com
http://www.zp1poznan.pl/
http://www.zzo.pl/


3 
 

materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób 

uprawnionych, ponadto nie były uprzednio publicznie rozpowszechnione lub 

udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania. 

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

1.  Zgłoszenie do konkursu pracy konkursowej w postaci: zdjęcia dziecka ubranego w strój 

z recyklingu (zwanej dalej dziełem) jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

własności wykonanego dzieła oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do regulaminu. Zdjęcia prac konkursowych s nie podlegają zwrotowi 

i mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu. Biorąc udział 

w  konkursie, Uczestnik zgadza się na późniejsze  nieodpłatne rozpowszechnienie zdjęć 

wykonanych prac konkursowych  wraz z podaniem imienia i nazwiska autora pracy, 

dokonane przez Organizatora lub Partnera. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złożenia nieprawdziwych oświadczeń, 

naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń 

Regulaminu, Organizator może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika 

praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących 

przepisów prawa ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec 

Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik. 

4. W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi albo Partnerowi roszczeń przez 

osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do prac konkursowych lub fotografii prac 

konkursowych dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora lub Partnera 

z prac konkursowych lub fotografii prac konkursowych zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, Uczestnik, który zgłosił daną pracę konkursową do Konkursu zobowiązany 

będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora  lub 

Partnera z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone 

roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. 

 

§ 7. NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa wytypuje trzy zwycięskie prace konkursowe. Do Komisji Konkursowej 

należy ostateczna decyzja o liczbie nagrodzonych prac. 

2. Nagrodą dla grup zwycięskich prac konkursowych będą bilety na Termy Maltańskie 

w Poznaniu (wraz z biletem dla opiekuna dziecka).  

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za aktywne wspieranie działań 

proekologicznych.  

 

§ 8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową w liczbie 5 osób, w skład 

której wejdą pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora oraz Partnera. Komisja 

Konkursowa będzie oceniała prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a. zgodność pracy z tematem Konkursu,  

b. wykorzystanie w projekcie elementów z recyklingu, 
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c. oryginalność projektu, 

d. kreatywność, pomysłowość oraz formę artystyczną, 

2. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez 

Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

3. Z przedłożonych prac Komisja konkursowa wybierze pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

oraz wyróżnienia. 

4. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji konkursowej. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej:     

www.zp1poznan.pl  i www.zzo.pl  

6. Nagrody zostaną wręczone osobiście podczas uroczystego pokazu mody na terenie 

Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu w dniu 24 kwietnia 2023 r. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Zdjęcia wykonane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizatorowi oraz Partnerowi przysługiwać będzie prawo do opublikowania zdjęcia 

wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach 

okolicznościowych i materiałach prasowych i/lub reklamowych oraz w Internecie, mediach 

społecznościowych. Prawo to zastrzeżone jest także na przyszłość, tak aby bez 

dodatkowych zezwoleń  Organizator lub Partner mógł zaprezentować fotografie wybranych 

prac w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją 

drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

3. W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z: 

• Patrycją Możejko i Moniką Głowacką tel. 61 820 61 02  

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zp1poznan.pl/
http://www.zzo.pl/
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy: 

Kto jest 

administratorem danych 

osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych 

osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych 

łącznie „danymi osobowymi”), jest Zespół Przedszkoli nr 1 

z siedzibą w Poznaniu 61-616, ul. Sarmacka 105 A. 

Z kim można się 

kontaktować w sprawie 

przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem 

danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych.  

 

Kontakt: iod2_mjo@um.poznan.pl 

W jakim celu i na jakiej 

podstawie 

przetwarzamy dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji 

i udziału w konkursie ekologicznym pt. „EKO STYL” Najlepszy 

Projekt Mody z Recyklingu, a także w celu opracowania sprawozdań 

i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i 

promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania danych 

na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych 

Przedszkola, w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) 

oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych 

przez Przedszkole innym osobom. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie 

wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).  

Przez jaki okres będą 

przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej 

niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania 

wyrażonej zgody. 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych 

publicznie źródeł może być niemożliwe. 

Komu mogą być 

przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi 

współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów 

informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie 

techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym 

usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom 

marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych 

i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną 

i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy 

odrębnych przepisów prawa. 
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Jakie prawa przysługują 

w związku z ochroną 

danych osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:  

dostępu do treści danych osobowych; 

żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

żądania usunięcia danych osobowych: 

gdy dane nie są niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane, 

po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się 

usunięciu danych osobowych, 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych 

do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  

których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Czy dane osobowe są 

przekazywane poza 

EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 

wykorzystuje się 

do profilowania? 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 

osobowych jest 

konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do udziału w konkursie, przy czym wyrażenie zgody 

na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu 

na możliwość udziału w konkursie. 

 

 

7_Przedszkole_konkurs_zgoda na przetwarzanie danych osób spoza przedszkola_klauzula 

informacyjna 
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest również Partner, tj. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą Poznaniu przy ul. 

Ratajczaka 19, 61-814 Poznań. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod 

adresem do korespondencji lub adresem e-mail: iod@zzo.pl 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie  

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tj. w celu promocji 

Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 

Partnera. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji 

przez Partnera ww. celów. 

4. 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. 

5. 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; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

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

9. 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! 


