Regulamin Konkursu
„Dzieci zbierają elektrośmieci”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu pt.:

„Dzieci zbierają elektrośmieci” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, zwane dalej
„Organizatorem”.
3. Zgłoszenie

się

do

Konkursu

jest

jednoznaczne

regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

z

akceptacją

postanowień

4. Do głównych celów Konkursu należy:
1) Zbieranie odpadów nadających się do recyclingu,
2) Nauka poprawnej segregacji odpadów,
3) Promocja portalu Tropa Verde,
4) Promowanie ekologicznego trybu życia z poszanowaniem lokalnych walorów przyrody;
5) Propagowanie postaw proekologicznych w przedszkolu, szkole, w domu i najbliższym
otoczeniu;
6) Promowanie Międzynarodowego Dnia Ziemi odbywającego się co roku 22 kwietnia.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs jednoetapowy i otwarty dla przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół
podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w treści
niniejszego Regulaminu poprzez Kartę zgłoszeniową.
4. Przedszkola/szkoły, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach niniejszego
Regulaminu, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”.
5. Przez uczestnika konkursu należy rozumieć przedszkolaków z nauczycielem
prowadzącym, uczniów klas I-III z nauczycielem prowadzącym, który zgłasza udział
w konkursie.

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UCZESTNIKÓW:
Zadaniem konkursowym jest:
1) oddanie elektroodpadów1 w terminie od 12 do 16 kwietnia 2021 roku do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz udokumentowanie tego poprzez:
a) Dostarczeniu do siedziby organizatora listy z informacją o ilości oddanych odpadów
potwierdzonej przez podpis pracownika PSZOK do 20.04.2021 roku w siedzibie biura lub
mailowo na adres podany w dziale IV pkt 2 Regulaminu,

1

Szczegółowy wykaz co rozumiemy pod pojęciem elektroodpadów w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.
Dopuszczalne jest składanie wszelkich innych odpadów przyjmowane zgodnie z regulaminem PSZOK

b)

zrobienie

zdjęcia

oddanych

odpadów

w

przypadku

braku

możliwości

udokumentowania ich oddania w PSZOK. W przypadku przekazania zdjęć, Uczestnicy
zobowiązują się do zgłaszania prac nieobciążonych prawami autorskimi i pokrewnymi
osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych zdjęć stronach
internetowych, portalach społecznościowych lub w przygotowywanych opracowaniach
drukowanych. Zdjęcia należy dostarczyć do 20.04.2021 roku w siedzibie biura lub
mailowo na adres podany w dziale IV pkt 2 Regulaminu.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do Regulaminu.
2.

Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej dostępne są na stronie internetowej:
www.aglomeracja-opolska.pl.

3. Nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
4. Podpisaną

Kartę

zgłoszeniową

anna.grodzinska@ao.opole.pl

lub

należy

wysłać

mailowo

pocztą

tradycyjną

na

na

adres:

adres:

Biuro

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6, 45-018 Opole lub złożyć
osobiście w sekretariacie Biura pod adresem wyżej wskazanym, w godzinach pracy
Biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
5.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2021 r.
- o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do
siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska lub na
adres e-mail: anna.grodzinska@ao.opole.pl

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez
Organizatora.

2. Każda lista oddanych odpadów lub zdjęcie, o którym mowa w dziale III pkt 2. Regulaminu
zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywane indywidualnie.
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie list oddanych odpadów lub zdjęć, o którym mowa
w dziale III pkt 2. Regulaminu prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
1) Ilość oddanych odpadów,
2) Zaangażowanie uczestników.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody. Nagrody zostaną

przydzielone za pomocą

platformy Tropa Verde.
5. Wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej odbędzie się w drodze losowania spośród 3
uczestników, którzy oddali najwięcej odpadów do PSZOK.
6. Informacja o wynikach zostanie również opublikowana na stronie internetowej i
w mediach społecznościowych Organizatora.
VII. NAGRODY

1.

Jury Konkursowe przyznana następujące nagrody:
a)

Za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł

b)

Dla każdej placówki biorącej udział w konkursie nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów.

2.

Nagrody zostaną przyznane zwycięskim przedszkolom i szkołom i nie podlegają wymianie

na jakikolwiek ekwiwalent.
3.

Odbiór nagród nastąpi bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska po

uprzednim, indywidualnym umówieniu terminu odbioru.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszania puli nagród, a także do innego ich

podziału, w przypadku niespełnienia warunków określonych w Regulaminie, co jednak nie
spowodowało niezakwalifikowania przez Organizatora z Konkursu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w
szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk Uczestników konkursu (zgodnie
z Rozporządzeniem 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, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”).
2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska z siedzibą przy ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole.
3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik
może skontaktować się z Organizatorem w następujący sposób: pod adresem e-mail
inspektora ochrony danych: edyta.orlowska@ao.opole.pl lub też listownie na adres:
ul. Plac Wolności 6 , 45-018 Opole.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy licencyjnej w zakresie danych osobowych takich jak:
imię i nazwisko - w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust.
1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) sprawnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym publikacji wyników
Konkursu, co do następujących danych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
nazwa szkoły, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek - w tym zakresie podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolna zgoda osoby
dokonującej zgłoszenia do konkursu;
c) statystycznych i archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem rozliczenia przez
Organizatora projektu, w ramach którego organizowany jest konkurs co do
następujących danych: imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola, nr telefonu, adres
e-mail, wizerunek - w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6
ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora sprowadzający się do
konieczności

wypełnienia

ciążących

na

nim

obowiązków

statystycznych

wynikających z obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Organizatorze w związku
z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
5. Dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych będą przetwarzane przez okres
niezbędny dla realizacji obowiązków ciążących na Organizatorze na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dane przetwarzane w celu zawarcia
i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym
czasie do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zaś dane przetwarzane na podstawie
zgody będą przetwarzane do chwili cofnięcia tej zgody.

6. Organizator informuje, iż z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji
Konkursu, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora czynności o charakterze organizacyjnym
i technicznym, w tym w szczególności: pracownikom Organizatora odpowiedzialnym za
przeprowadzenie Konkursu, członkom Jury Konkursu, a ponadto pracownikom instytucji
kontrolnych związanych z zawartą przez Organizatora umową o dofinansowanie
Konkursu ze środków unijnych.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej
ani do organizacji międzynarodowych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem.
10. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
– tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
udziału w konkursie.
12. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w systemie informatycznym przy
czym decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane
profilowaniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska pod numerem telefonu 77 54 17

lub adresem e-mail:

biuro@ao.opole.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz zmiany
treści regulaminu konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach dostępna będzie na
stronie www.aglomeracja-opolska.pl.

4. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym
zakresie będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

ZATWIERDZAM
Piotr Dancewicz
/~/
Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Rozdzielnik:
1. Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice
2. Katarzyna Gołębiowska - Jarek, Wójt Gminy Dąbrowa
3. Piotr Szlapa, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
4. Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina
5. Brygida Pytel, Wójt Gminy Izbicko
6. Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice
7. Andrzej Kasiura, Burmistrz Krapkowic
8. Artur Kotara, Burmistrz Lewina Brzeskiego
9. Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany
10. Michał Golenia, Wójt Gminy Murów
11. Dorota Koncewicz, Burmistrz Niemodlina
12. Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola
13. Mirosław Wieszołek, Burmistrz Ozimka
14. Sybilla Stelmach, Wójt Gminy Popielów
15. Krzysztof Cebula, Burmistrz Prószkowa
16. Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki
17. Krzysztof Mutz, Wójt Gminy Tarnów Opolski
18. Dominik Pikos, Wójt Gminy Turawa
19. Marek Śmiech, Wójt Gminy Walce
20. Sybila Zimerman, Burmistrz Zdzieszowic
21. Andrzej Wesołowski, Burmistrz Tułowic
22. BSAO a/a

