REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„Stadionowy Eko-dekalog” – czyli 10 zasad ekologicznego kibicowania”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorem konkursu „Stadionowy Eko-dekalog” – czyli 10 zasad ekologicznego
kibicowania” (zwanego dalej również „Konkursem”) jest Kujawsko-Pomorski Związek
Lekkiej

Atletyki

z

siedzibą

w

Bydgoszczy,

85-613

przy

ul.

Gdańskiej

163.

(zwany dalej „Organizatorem”).
CELE KONKURSU
§2


kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyku dbałości o stan środowiska
naturalnego,



podnoszenie poziomu świadomośći i odpowiedzialności ekologicznej wśród dzieci i
młodzieży,



zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania prostych działań mających na celu
poprawienie stanu środowiska naturalnego.

WARUNKI KONKURSU
§3
1. W konkursie mogą wziąć udział autorskie prace, które nie zostały wcześniej
opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej, które do dnia
02.06.2019 do godz. 23:59 prześlą prace spełniające poniższe kryteria:
a) praca wydrukowana na kartce w formacie A4 lub przesłana w formie
elektronicznej (plik pdf),
b) czcionka Times New Roman – rozmiar 12,
c) każda praca musi być dziełem jednego autora.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie do autorskiej pracy
wypełnionego formularza zgłoszeniowego. (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu)
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.05.2019r. o godzinie 12:00. Propozycje 5 rad do „Eko
– dekalogu” należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@bydgoszcz2019.pl lub
pocztą na adres: Kujawsko Pomorski Związek Lekkiej Atletyki ul Gdańska 163 85-613
Bydgoszcz do dnia 02.06.2019 r. do godz. 23:59 (w przypadku przesyłki pocztowej
decyduje data stempla pocztowego).
5. Każda szkoła może nadesłać nieograniczoną liczbę prac.
6. Nadesłane prace, nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie bedą brały udziału
w konkursie.
7. Zgłoszenia,

które

wpłyną

do

Organizatora

po

terminie,

o

którym

mowa

w §3 ust. 4 powyżej, nie będą rozpatrywane. Wiążąca jest data otrzymania zgłoszenia
przez Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn
niezależnych od Organizatora, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
9. Prace niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez
Organizatora.
§4
Podczas oceny prac konkursowych pod uwagę brana będzie zgodność pracy z tematyką
konkursu oraz oryginalność i pomysłowość.
§5
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
§6
W Konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia (praca konkursowa i wypełniony
formularz zgłoszeniowy), w szczególności zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu.
§7

Uczestnik Konkursu, w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanych
przez niego 5 rad do „Eko-dekalogu”, przekazuje na rzecz Organizatora wszelkie prawa
autorskie dotyczące wykorzystania pracy na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Konkursu.
§8
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy oraz prawo
do odwołania konkursu w każdym czasie.
NAGRODA
§9
1. Uczestnik, który nadesłał propozycję 5 najciekawszych rad, które będą tworzyć Ekodekalog otrzyma nagrodę główną w postaci 2 jednoosobowych karnetów na trybunę główną
na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019 oraz smartwatcha.
Organizator zatrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień. Wyróżnione rady również zostaną
wyeksponowane na stadionie podczas zawodów.
2. Z chwilą podsumowania wyników konkursu i ustalenia Uczestnika, którego propozycja
została wybrana, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa do eksploatacji na
wszelkich polach związanych z Mistrzostwami, a w szczególności takich jak:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie
fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych;
b) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe;
c) ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie
oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
d) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie;
e) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania pracy w tym także prawo do
wykorzystania dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań;
f) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.

3. Uczestnik, o którym mowa w ust. 1 powyżej zobowiązuje się również do niewykonywania
wobec Organizatora autorskich praw osobistych do pracy, a także zezwala na wykonywanie
tego prawa w jego imieniu. Przyjmuje się, że z momentem wyboru pracy dochodzi do
zawarcia umowy pomiędzy zwycięzcą a Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich
praw majątkowych.
§10
Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową, która zostanie wybrana przez
Organizatora. Organizator w każdym momencie może dokonywać zmian w składzie komisji.
§11
Komisja konkursowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń przedstawi zwycięzcę. Decyzje
komisji są ostateczne. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.bydgoszcz2019.pl.
§12
Nagroda główna nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość
pieniężną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu.
§14
Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych
osobowych podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
wglądu do danych i poprawiania.
§15
Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia nazwiska oraz nazwy szkoły na
stronie

internetowej

Organizatora

oraz we wszelkich

przekazywanych do środków masowego przekazu.

informacjach

prasowych

§16
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
„Stadionowy eko-dekalog – czyli 10 zasad ekologicznego kibicowania”
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko uczennicy/ucznia
Rok urodzenia uczennicy/ucznia
Nazwa i adres szkoły
Adres e-mail i telefon szkoły

Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze
zgłoszeniem do Konkursu „Stadionowy eko-dekalog – czyli 10 zasad ekologicznego
kibicowania”. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.

