Regulamin konkursu plastycznego: „O Ziemię dba się tu-nie tylko w jej dniu!”
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin,
zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.
2. Uczestnikami konkursu są osoby niepełnoletnie z województwa zachodniopomorskiego.
W konkursie może wziąć udział każdy kto spełnia wymogi określone w pkt. 3,
z wyłączeniem dzieci pracowników oraz zleceniobiorców Organizatora.
3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: I – dzieci w wieku przedszkolnym,
II – uczniowie klas 0-3, III – uczniowie klas 4-8.
4. Czas trwania konkursu: od godz. 00:00 22.04.2020 r. do godz. 23:59 04.05.2020 r.
5. Konkurs polega na przygotowaniu pracy związanej z tematem konkursowym: „O Ziemię
dba się tu-nie tylko w jej dniu!”. O technice wykonania pracy decyduje jej autor.
Organizator dopuszcza prace: plastyczne, fotograficzne, a także projekty multimedialne
– animacje/kolaże itp.
6. Pracę w wersji elektronicznej (fotografia lub skan w postaci pliku pdf, a w przypadku
projektu multimedialnego – plik prezentacji/animacji) należy wysłać pocztą elektroniczną
na adres Organizatora: promocja@wfos.szczecin.pl najpóźniej do dnia 04.05.2020 r. do
godziny 23:59. Decyduje data wysłania wiadomości, wygenerowana przez serwer/program
pocztowy.
7. Prace nadesłane po terminie, o którym mowa w pkt 5 nie będą oceniane i podlegać będą
odrzuceniu.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę.
9. Warunkiem udziału osoby niepełnoletniej w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie pocztą
elektroniczną skanu zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego – zgodnie ze
wzorem zawartym w Regulaminie.
10. Organizator dokona oceny i wyboru najlepszych prac w ciągu 5 dni roboczych od dnia
zakończenia przyjmowania prac, wskazanego w pkt 5.
11. Organizator nagrodzi Autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz
zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnych wyróżnień.
12. Nagrodami w konkursie są gadżety promocyjne, dotyczące ekologii i ochrony środowiska.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości i rodzaju nagród.
14. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu indywidualnie za pośrednictwem
wiadomości e-mail w celu poinformowania o przyznanej nagrodzie oraz zasadach jej
odbioru. Organizator dopuszcza możliwość wysyłki nagrody pocztą na adres, wskazany
przez Laureata w odpowiedzi na przesłaną przez Organizatora wiadomość e-mail
z informacją o przyznaniu nagrody.
15. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie ponosi żadnych opłat.
16. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na Udział w Konkursie jest
jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących
polach eksploatacji: publikacja pracy wraz z informacją o jej autorze w: biuletynie
Naturalnie, na stronie internetowej Organizatora, a także na profilach Organizatora
w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter),druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,
CD, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także
prezentowania prac przez Fundusz.
17. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu, zawartych
w niniejszym Regulaminie.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaniechania organizacji konkursu, bez
konieczności poinformowania o tym fakcie Uczestników.
20. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl
21. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z poniższą klauzulą.
22. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy wraz z drobnym
upominkiem.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY
KONKURSU
Działając jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
konkursu. Zgoda obejmuje: zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska
oraz wieku dziecka w formie elektronicznej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych
i innych związanych z organizowanym konkursem. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę
wycofać w każdym czasie.
Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………………………...........
Wiek:
…………………………………………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na publikację pracy wraz z informacją o jej autorze w: biuletynie Naturalnie,
na stronie internetowej Organizatora, a także na profilach Organizatora w mediach
społecznościowych (Facebook i Twitter).

……………………….
Data podpisania

…………………………
Imię i Nazwisko

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin,
tel: 91 48 55 100, e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres
e-mail:iod@wfos.szczecin.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i innych
związanych z organizowanym konkursem.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich
obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki regulaminu Konkursu.
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………….
Data podpisania

…………………………
Imię i Nazwisko

