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Regulamin Konkursu 
organizowanego przez Fundację Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Bogumiłowie  

w ramach projektu „Elektryczne Śmieci” 
„Dobra Aura w Rzeszowie” 

 
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Bogumiłowie, ul. 
Nowa 2, 97-410 Kleszczów, KRS 0000384339, NIP 6572885362 - zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest zorganizowany w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Rzeszów.  

3. Partnerem Konkursu jest: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego S. A.   

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej: 
Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
6. Regulamin dostępny jest  pod następującym adresem Organizatora: ul. Częstochowska 4, 26-

065 Micigózd oraz na jego stronie internetowej www.szkolnecentrumrecyklingu.pl   
7.Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  

8.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator.  

9. Czas trwania Konkursu od dnia 14 stycznia 2022 do dnia 7 lutego 2022 r.  
10.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych.  
 

§ 2. CELE KONKURSU i Przedmiot Konkursu 
1. Celem Konkursu „Dobra Aura w Rzeszowie” jest wzrost świadomości ekologicznej uczestników:  

a) propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej segregacji zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego  oraz baterii, 

b) propagowanie wiedzy na temat niebezpiecznych substancji zawartych w zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym oraz bateriach, 

c) propagowanie idei recyklingu, 
d) rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu Elektryczne Śmieci, 
e) kształtowanie kreatywności i promowanie rywalizacji opartej na zasadach fair-play. 

2.Przedmiotem Konkursu jest w zależności od kategorii wiekowej: 
a) wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką i w dowolnym formacie, przedstawiającej 

czerwony pojemnik – dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,  
b) wykonanie krótkiego filmiku (maksymalnie do 90 sekund) z lokowaniem Czerwonego 

Pojemnika, który będzie promować wiedzę oraz aktywną postawę w dziedzinie selektywnej 
zbiórki elektrycznych śmieci – dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej,  

c) wykonanie projektu graficznego jednej ze ścian Czerwonego pojemnika – dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

 
 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 
1. Konkurs dedykowany jest dla wychowanków placówek wychowania przedszkolnego, uczniów 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa.  
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na platformie edukacyjnej: 

Szkolne Centrum Recyklingu. 
3. Każdy Uczestnik może do oceny przedstawić tylko jedną pracę konkursową. 
4. Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub drogą mailową (w tym zdjęcia prac 

plastycznych i projektów graficznych) na adres konkurs@szkolnecentrumrecyklingu.pl w 
terminie do 7 lutego 2022r. z dopiskiem Konkurs „Dobra Aura w Rzeszowie”, przy czym liczy 
się faktyczna data wpływu pracy do siedziby Organizatora, a nie czas wysyłki.   

5. Do wykonanej pracy konkursowej  Uczestnik musi dołączyć i wysłać we wskazanym terminie i 
na wskazany adres: wypełniony i podpisany formularz zgody na udział w Konkursie i na 
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przetwarzanie danych osobowych – załącznik 1, wypełniony i podpisany formularz 
oświadczenia dotyczące autorskich praw majątkowych Uczestnika w związku z udziałem w 
Konkursie – załącznik 2.   

  
 
 

 
 

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE 
1. Zadanie konkursowe, w zależności od kategorii wiekowej,  polega na: 

a) przedstawieniu poprzez pracę plastyczną zagadnienia prawidłowej segregacji zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii do czerwonych pojemników. 
Bohaterem pracy powinien być Czerwony Pojemnik.  

b) stworzeniu krótkiej formy filmowej z lokowaniem Czerwonego Pojemnika, która będzie 

promować wiedzę oraz aktywną postawę w dziedzinie selektywnej zbiórki elektrycznych 

śmieci. Film (dopuszczalne także formy animowane oraz poklatkowe) powinien mieścić się 

w przedziale od 30 do 90 sekund. Do stworzenia pracy konkursowej można wykorzystywać 

programy do montażu video np.  Windows Movie Maker, Windows Video Edytor, Adobe 

Premier, Open Shot Editor, InShot i analogiczne. 

c) stworzenie projektu graficznego jednej ze ścian czerwonego pojemnika. Do stworzenia 
projektu można wykorzystać dowolne programy graficzne: Canva, Gimp, Adobe Illustrator, 
Photoshop, Photoscape, Paint lub analogiczne. 

2. Prezentowane prace winny mieć walor edukacyjny, a Komisja Konkursowa, powołana przez 
Organizatora, weźmie pod uwagę między innymi kreatywne ujęcie tematu i pomysłowość w 
wykonaniu zadania.   

3. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w Rzeszowie.  
4. Na uroczyste ogłoszenie wyników zostaną zaproszeni wyłonieni laureaci miejsc I-III w 

każdej kategorii wiekowej oraz przedstawiciele zwycięskiej placówki oświatowej. Ogłoszenie 
wyników planowane jest na luty 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości 
zmian w tym zakresie. O wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić zainteresowanych. 
W przypadku braku możliwości uroczystego ogłoszenia wyników w związku z pandemią -, 
Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników na stronie Szkolne Centrum 
Recyklingu – www.szkolnecentrumrecyklingu.pl  

 
§ 5. ZASADY KONKURSU 

1.  Konkurs trwa od 14 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022r.  
2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a) status wychowanka przedszkola, ucznia szkoły podstawowej, ucznia szkoły 
ponadpodstawowej  zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. 

b) posiadanie aktywnego konta na platformie edukacyjnej: Szkolne Centrum Recyklingu 
/Uczestnika może zalogować rodzic – umożliwi to korzystanie z wartościowych materiałów 
edukacyjnych/ 

c)   przesłanie pracy konkursowej na adres wskazany przez Organizatora do dnia 7 lutego 2022 
r. wraz z: 

- wypełnionym i podpisanym formularzem zgody na udział w Konkursie i na przetwarzanie 
danych osobowych – załącznik 1, 

- wypełnionym i podpisanym formularzem oświadczenia dotyczące autorskich praw 
majątkowych Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie – załącznik 2.   

3. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu,  
w szczególności do których nie dołączono podpisanego oświadczenia dotyczącego praw 
autorskich nie będą brane pod uwagę w ocenie prac.  

4.  Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę  przedstawiającą zadanie konkursowe.  
5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace, które są wynikiem oryginalnej samodzielnej 

twórczości, które nie będą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i praw 
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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 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. Doręczenie pracy konkursowej przedstawiającej zadanie konkursowe, jest równoznaczne  
z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do 
wykorzystania udostępnionej pracy lub jej części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  

 a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w postaci pracy konkursowej - wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór w postaci: pracy 
konkursowej utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w postaci: pracy konkursowej w sposób inny niż  
określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do  niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Prace konkursowe  złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez 
Organizatora Konkursu oraz za jego zgodą przez Partnerów Konkursu, w ich działalności 
statutowej oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. 
Nadsyłając pracę konkursową, Uczestnik zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym 
na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika, w tym jego wizerunku.  

3. 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. 

4. 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.  

5. W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 
naruszenia praw autorskich do pracy konkursowej, dóbr osobistych w związku z korzystaniem 
przez Organizatora z pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik, 
który zgłosił pracę konkursową do Konkursu zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy 
po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane 
lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub 
negocjacji ugodowych.  

 
§ 7. NAGRODY 

1. Organizator przyzna Nagrodę dla placówki oświatowej na terenie miasta Rzeszowa, spośród 
której największa liczba Uczestników, przedstawi swoje prace konkursowe do oceny Komisji 
Konkursowej. Przewidziana nagroda dla placówki oświatowej to nagroda rzeczowa w postaci  
starannie zaprojektowanej i specjalnie przygotowanej lodówki pochodzącej z recyklingu, która 
stanie się biblioteką wraz z książkami edukacyjnymi o tematyce ekologicznej o wartości 1000 
zł.  

2. Spośród prac konkursowych złożonych do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze laureatów 
miejsc I-III w każdej kategorii, przyznając im następujące nagrody: 
a) dla Laureata I miejsca: nagroda główną w postaci bonu podarunkowego do sieci sklepów 

Decathlon w wysokości 500 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% 

wartości bonu podarunkowego.  
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b) dla Laureata II miejsca: nagroda główna w postaci bonu podarunkowego do sieci sklepów 

Decathlon w wysokości 300 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% 
wartości bonu podarunkowego.- 

c) dla Laureata III miejsca: nagroda główna w postaci bonu podarunkowego do sieci sklepów 
Decathlon w wysokości 100 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% 
wartości bonu podarunkowego. 

 
3. Zapłata podatku dochodowego od Nagród obciążać będzie Laureatów Konkursu z 

zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, przy czym Organizator na poczet podatku dochodowego od 
Nagrody potrąci z Nagrody pieniężnej wartość należnego podatku.  
 
Fundacja zobowiązuje się do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród 
otrzymanych przez laureatów, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  
  
 
 

§ 8. Zasady przyznawania Nagród 
1. W celu oceny pracy konkursowej Organizator powoła Komisję Konkursową, w liczbie 6 osób, 

w skład której wejdą pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora.  
2. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace konkursowe , biorąc pod uwagę następujące 
kryteria:  

a) zgodność pracy konkursowej z tematem Konkursu,  
b) oryginalność pracy konkursowej, ciekawe ujęcie tematyki konkursowej,  
c) walor edukacyjny pracy konkursowej. 

3. Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, których prace konkursowe zostaną najwyżej ocenione 
przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.  

4. Z przedłożonych prac konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Laureatów miejsc I-III oraz 
przyzna nagrodę dla placówki edukacyjnej, która zmobilizowała największą liczbę Uczestników, 
do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych.   

5. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji  
Konkursowej.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2022r.  podczas uroczystego ogłoszenia wyników 
Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystego wręczenia 
nagród ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Wyniki zostaną ogłoszone 
również na stronie internetowej: www.szkolnecentrumrecyklingu.pl 

7. Nagrody zostaną wręczone  Laureatom podczas uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu lub 
po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej, zostaną wysłane pocztą w przypadku braku 
możliwości ich wręczenia z powodu pandemii COVID-19. 

 
§ 9. Postanowienia dodatkowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, których nie otrzyma z powodów 
niezależnych np. błędnego wpisania adresu.  

2. Przesłane na Konkurs prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac konkursowych również w 

materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych i/lub 
reklamowych oraz w Internecie, mediach społecznościowych, w tym w swojej działalności. 
Prawo to Organizator zastrzega sobie także na przyszłość, tak aby bez dodatkowych zezwoleń 
mógł zaprezentować wybrane prace konkursowe lub ich części w przyszłych publikacjach 
drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest 
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 
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§ 10. Informacje dotyczące danych osobowych 
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Fundacja działająca pod nazwą 

„Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384339, NIP 6572885362, REGON 
260468090.  

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na 
stronie internetowej Organizatora czy też w jego działalności statutowej, a także w celach 
archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz 
Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.  

3. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. l lit a 
RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o 
Laureatach Konkursu.  

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie 
przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o Laureatach i archiwizację dokumentów.  

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej,  

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest 

oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych,  
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród 
oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością statutową.  

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem, ma 
prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, 
w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na 
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.  

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób wskazanych 
w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jej zakończeniu w 
okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń. 

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


