Regulamin konkursu

„Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”
Konkurs artystyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowany w roku szkolnym
2018/2019

Konkurs „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” jest organizowany z inicjatywy
Ministra Środowiska w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności oraz budżetu państwa.
Celem Konkursu „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” jest popularyzacja
tematu adaptacji do zmian klimatu oraz projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, którego celem jest stworzenie planów adaptacyjnych
zawierających propozycje rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu w największych
miastach.
Tematem przewodnim Konkursu jest interpretacja hasła „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian
klimatu wokół nas” i zachęcanie do działania na rzecz przystosowania do postępujących zmian
klimatycznych.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich w roku szkolnym 2018/2019 odbywa się
Konkurs artystyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian
klimatu wokół nas”, organizowany przez Ministra Środowiska [„Konkurs”].
§2
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Autorze – oznacza to autora Pracy Konkursowej będącego uczniem Zgłaszającego
uczęszczającym do klasy 5-8 szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w chwili zgłoszenia
ukończył co najmniej 12 lat (decyduje data urodzenia);
2) Pracy Konkursowej – oznacza to fotografię lub plakat zgłoszony przez Zgłaszającego do
udziału w Konkursie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;
3) Formularzu Zgłoszeniowym – oznacza to formularz zgłoszenia do Konkursu dostępny na
Stronie Internetowej Projektu MPA;
4) Głosowaniu Internautów – oznacza to proces wyboru Laureatów Nagrody Internautów w
drodze głosowania na Prace Konkursowe za pomocą reakcji „Lubię to” i „Super” na profilu
Facebook Projektu MPA - ,,Wczujmy się w klimat” pod adresem: www.facebook.pl/44mpapl;
5) Konsorcjum – oznacza to wykonawców Projektu MPA w składzie: Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Instytut
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Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach oraz ARCADIS sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie;
6) Laureacie – oznacza to Autora Pracy Konkursowej, która otrzymała nagrodę lub wyróżnienie
w Konkursie;
7) Mediach Społecznościowych Projektu MPA – oznacza to profile „Wczujmy się w klimat” na
Facebooku (www.facebook.pl/44mpapl) i Twitterze (www.twitter.com/44mpaPL);
8) Organizatorze – oznacza to Ministra Środowiska, który powierza organizację Konkursu
Konsorcjum działającym przy udziale Podwykonawcy;
9) Projekcie MPA – oznacza to projekt Ministra Środowiska pt. „Opracowanie planów adaptacji
do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, realizowany przez
Konsorcjum;
10) Podwykonawcy – oznacza to Deloitte Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego
jako podwykonawca członka Konsorcjum, tj. ARCADIS sp. z o.o.;
11) Stronie Internetowej Projektu MPA – oznacza to stronę internetową Projektu MPA dostępną
pod adresem: http://44mpa.pl/konkurs/;
12) Zgłaszającym – oznacza to publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub gimnazjum
dokonującą zgłoszenia Pracy Konkursowej.
§3
1.
2.
3.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2018/2019.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1) Fotografia,
2) Plakat.
§4

1. Całkowita wartość puli nagród (nagrody i wyróżnienia) określonych w § 11 Regulaminu, nie
przekroczy 3 500 zł brutto (kwota słownie: trzy tysiące pięćset złotych), uwzględniając
ewentualny koszt wysłania nagrody lub wyróżnienia do Zgłaszającego.
2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu organizacji Konkursu jest ograniczona do wysokości puli
nagród określonej w ust. 1.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
1. Zgłaszającymi mogą być publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja działające na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia maksymalnie 3 Prac Konkursowych w odniesieniu do obu
kategorii łącznie.
3. Praca Konkursowa musi zostać wykonana przez Autora na którego udział w Konkursie zgodę
wyraził przedstawiciel ustawowy.
4. Zgłaszający zapewni, że Autorzy zaznajomią się z Regulaminem, w tym informacją o przetwarzaniu
ich danych osobowych.
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III. PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH
§6
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 września 2018 (od godziny 00:00) i trwa do 18 grudnia 2018 (do
godziny 23:59).
2. Prace Konkursowe będą przyjmowane od 10 września 2018 (od godziny 00:00) do 20 listopada
2018 (do godziny 23:59).
3. Procedura wyłaniania Laureatów trwać będzie od 21 listopada 2018 (od godziny 00:00) do 16
grudnia 2018 (do godziny 12:00).
4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 18 grudnia 2018 o godzinie 12:00 na Stronie Internetowej Projektu
MPA oraz w Mediach Społecznościowych Projektu MPA.
5. Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone Laureatom podczas konferencji podsumowującej
Projekt MPA, która odbędzie się w Warszawie (o dokładnej dacie oraz miejscu konferencji Laureaci
zostaną poinformowani za pośrednictwem Zgłaszających).
§7
1. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie drogą internetową za pośrednictwem Strony
Internetowej Projektu MPA.
2. Procedura zgłaszania Prac Konkursowych:
i.
zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego ;
ii.
wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Zgłaszający podaje:
i. swoje prawidłowe dane, tj. nazwę szkoły, adres, dane kontaktowe - numer telefonu i
adres e-mail;
ii. następujące dane Autora:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) klasę, do której uczęszcza.
iii. opis zgłaszanej Pracy Konkursowej:
a) datę wykonania,
b) tytuł,
c) opis (do 500 znaków ze spacjami),
d) miejsce wykonania (w przypadku fotografii).

iii.

iv.

iv. do Formularza Zgłoszeniowego Zgłaszający dołącza:
a) plik elektroniczny z Pracą Konkursową spełniający warunki określone w pkt 3 poniżej;
b) oświadczenia Autora o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
o przesłania Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest zaakceptowanie przez Zgłaszającego
niniejszego Regulaminu i dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych
powyżej;
Zgłaszający nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszonych do Konkursu Pracach
Konkursowych.
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3. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane na Konkurs tylko w postaci plików elektronicznych i muszą
spełniać następujące warunki techniczne:
1) Dla fotografii dopuszczone jest zdjęcie wykonane dowolnym cyfrowym aparatem
fotograficznym lub telefonem komórkowym. Fotografie przyjmowane na Konkurs muszą być
wykonane w Polsce. Mogą one być zarówno nieprzetworzone, jak i modyfikowane
(retuszowane) poprzez obróbkę w programach graficznych. Zdjęcia powinny mieć jak
najwyższą jakość i rozmiar minimum 4 milionów pikseli (należy pomnożyć szerokość i wysokość
zdjęcia w pikselach, np. zdjęcie o rozmiarze 2500 x 1655 pikseli ma 4 162 500 pikseli, czyli 4,1
miliona pikseli). Dopuszczalne formaty plików to PNG i JPG. Wielkość pojedynczego pliku nie
może przekroczyć 20 MB;
2) Dla Plakatów: plakat musi zawierać krótkie hasło promocyjne zachęcające do adaptacji do
zmian klimatu. Zarówno wartość estetyczna plakatu, jak i treść hasła będą przedmiotem oceny
przez Jury Konkursu. Dopuszczone są plakaty wykonane za pomocą technik komputerowych
i skany plakatów wykonanych odręcznie. Plakaty muszą być w formacie umożliwiającym ich
druk w formacie A3, tj. 297 x 420 mm. Jakość pliku nie może być niższa niż 200 dpi.
Dopuszczalne formaty plików to PDF, PNG i JPG. Wielkość pojedynczego pliku nie może
przekroczyć 20 MB.
4. Prace niespełniające warunków technicznych wskazanych w pkt 3 nie będą brały udziału
w Konkursie, o czym Zgłaszający zostanie powiadomiony drogą mailową.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokończone lub wadliwe transfery plików
zgłoszeniowych wynikające z niestabilności działania łącza internetowego Uczestnika lub
problemów po stronie użytej przez niego przeglądarki internetowej.
IV. PRAWA AUTORSKIE
§8
1. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu będą publikowane na Stronie Internetowej Projektu
MPA oraz w Mediach Społecznościowych Projektu MPA.
2. Prace Konkursowe publikowane na Stronie Internetowej i w Mediach Społecznościowych Projektu
MPA będą opatrzone tytułem Pracy Konkursowej oraz opisem podanym przez Zgłaszającego,
nazwą Zgłaszającego, a także imieniem i nazwiskiem Autora.
§9
1. Przesłanie pełnego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne:
i.
z zapewnieniem przez Zgłaszającego, iż Autor posiada pełnię praw do jej eksploatacji i w
żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich;
ii.
z nieodpłatnym nabyciem przez Organizatora nieograniczonej czasowo i terytorialnie,
niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej w zakresie:
i. jej utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową);
ii. jej rozpowszechniania przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne jej
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
w prasie, Internecie, Intranecie, w tym na Stronie Internetowej Projektu MPA
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oraz Mediach Społecznościowych Projektu MPA oraz wszelkich materiałach
promocyjnych Projektu MPA;
iii. jej dostosowania w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do
zamieszczenia Pracy Konkursowej na ww. stronach internetowych i
materiałach, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.
iii.

z zapewnieniem, iż osoby występujące w Pracy Konkursowej (czyli znajdujące się na
fotografii) wyraziły zgodę na jej przesłanie i prezentowanie, w szczególności na
rozpowszechnianie ich wizerunku oraz stwierdziły, że nie naruszy to ich dóbr osobistych;
iv.
ze zobowiązaniem się przez Zgłaszającego, iż w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby
trzecie z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Zgłaszającego do Konkursu,
podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia bezpodstawności
zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty wynikające z tych roszczeń;
v.
z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody na poddanie zgłoszonej
Pracy Konkursowej Głosowaniu Internautów.
2. Przyznanie Pracy Konkursowej nagrody jest równoznaczne z nabyciem przez Organizatora, z chwilą
wypłacenia nagrody, autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej.
3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zgłoszonej Pracy
Konkursowej, Zgłaszający, który dokonał jej zgłoszenia zostanie poinformowany niezwłocznie
o takich roszczeniach.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10
1. Administratorem danych osobowych Autorów i przedstawicieli ustawowych Autorów jest
Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w następujący sposób: Ministerstwo
Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, adres e-mail: info@mos.gov.pl,
telefon: 22-36-92-900.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący sposób:
Pan Artur Konarski adres e-mail: artur.konarski@mos.gov.pl, telefon: 22-36-92-266.
3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w §7 zgodnie z przekazanym
Formularzem Zgłoszeniowym, a także imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Autora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana Pracy
Konkursowej do udziału Konkursu.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie:
i. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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) („RODO”) w celu przeprowadzenia w
roku szkolnym 2018/2019 Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów,
ogłoszenia wyników oraz wydania nagród;
ii. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy licencyjnej do Pracy Konkursowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, Organizator będzie przetwarzał dane
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osobowe Autora przez 5 lat po zakończeniu Projektu MPA w zakresie związanym z udzieloną
zgodnie z niniejszym Regulaminem licencją.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Organizatora, w szczególności członkom Konsorcjum oraz Podwykonawcy. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
i. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
ii. sprostowania (poprawiania) danych;
iii. przeniesienia danych;
iv. usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
v. ograniczenia przetwarzania danych;
vi. niepodlegania decyzjom opartym na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
vii. wycofania udzielonej zgody w każdym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
viii. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi
wskazanymi w pkt 1 lub 2.
8. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. JURY KONKURSU, WYBÓR LAUREATÓW
§ 11
1. Organizator powołuje Jury Konkursu.
2. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele:
i.
Ministerstwa Środowiska;
ii.
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego;
iii.
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
iv.
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
v.
Arcadis sp. z o.o. oraz jego podwykonawcy.
3. Jury Konkursu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego.
4. Na zlecenie Przewodniczącego Jury Konkursu, w terminie od 21 listopada do 25 listopada
zostanie przeprowadzona ocena formalna Prac Konkursowych, mająca na celu zbadanie i
potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym spełnienia przez Prace Konkursowe kryteriów
formalnych określonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej musi spełnić następujące kryteria formalne:
i.
Kompletność Formularza Zgłoszeniowego, w tym w szczególności dostarczenie
wymaganych zgód;
ii.
Odpowiedni wiek i status Autora;
iii.
Zgodność Pracy Konkursowej z wymogami zawartymi w §7 pkt 3.
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6. Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej zostanie opracowana lista Prac Konkursowych,
które zostają zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Lista zostanie przekazana do Jury
Konkursu.
7. Zadaniem Jury Konkursu jest ocena merytoryczna zgłoszonych Prac Konkursowych i wybór do
dnia 1 grudnia 2018 r. od 20 do 40 Prac Konkursowych zakwalifikowanych do finału.
8. Spośród Prac Konkursowych zakwalifikowanych do finału, Jury Konkursu wybierze Prace
Konkursowe, których Autorzy otrzymają:
i. Nagrodę Grand Prix;
ii. Nagrodę główną;
iii. Wyróżnienie.
9.

Wszystkie decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

10. Wybór finałowych Prac Konkursowych przez Jury Konkursu następuje w drodze uchwał
podejmowanych zwykłą większością głosów.
11. Przy ocenie merytorycznej Prac Konkursowych Jury uwzględnia następujące aspekty:
i.
Zgodność z hasłem „Wczujmy się w klimat”;
ii.
Czytelność przekazu;
iii.
Pomysłowość;
iv.
Walory artystyczne;
v.
Estetykę wykonania (dokładność i staranność wykonania prac itp.).
12. Prace Konkursowych zakwalifikowane do finału zgodnie z pkt 7 powyżej, zostaną również poddane
Głosowaniu Internautów.
13. Głosowanie Internautów odbywać się będzie na profilu „Wczujmy się w klimat” na portalu
Facebook. W specjalnie utworzonej galerii zostaną udostępnione finałowe Prace Konkursowe, na
które za pomocą przycisków „Lubię to” lub „Super” internauci będą oddawać swój głos.
Nagrodzone zostanie zdjęcie albo plakat, które otrzymają największą liczbę reakcji „Lubię to” lub
„Super”.
14. Głosowanie Internautów trwać będzie od 1 grudnia 2018 (od godziny 12:00) do 16 grudnia 2018
(do godziny 12.00).
15. Ogłoszenie wyników Głosowania Internatów oraz wyników obrad Jury Konkursu nastąpi 18
grudnia 2018 o godzinie 12:00 na Stronie Internetowej Projektu MPA oraz w Mediach
Społecznościowych Projektu MPA.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, do którego zostanie dokonana ocen Prac
Konkursowych oraz przyznania nagród Internautów i wyróżnień Jury Konkursu. O zmianie
terminu, Organizator poinformuje na Stronie Internetowej Projektu MPA oraz w Mediach
Społecznościowych projektu MPA.
VII. NAGRODY
§ 12
1.

Nagrodami w obu kategoriach Konkursu są:
i.
Przyznane przez Jury Konkursu:
a)
Nagroda Grand Prix – czytnik e-booków,
b)
Nagroda główna – dron z kamerą;
ii.
Przyznana w Głosowaniu Internautów Nagroda internautów – okulary do wirtualnej
rzeczywistości.
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2.

3.
4.

Laureaci Konkursu, którzy otrzymali Nagrody wskazane w pkt 1, otrzymają dyplomy od Ministra
Środowiska. Zgodnie z § 6 pkt 5 lit. b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) przedstawienie dyplomu
przy rekrutacji do liceum równa się dodatkowym 3 punktom.
Oprócz wymienionych wyżej nagród, Jury Konkursu może przyznać również dodatkowe
wyróżnienia w formie dyplomów Ministra Środowiska.
Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznawania Nagrody Grand Prix.
§ 13

Uprawnionym do odbioru nagrody jest Zgłaszający, który zgłosił Pracę Konkursową Laureata oraz
Laureat, zgodnie z danymi zgłoszonymi w Formularzu Zgłoszeniowym.
§ 14
1.

2.

3.

Zgłaszający zostaną poinformowani o wyłonionych Laureatach oraz przyznanych nagrodach i
wyróżnieniach w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na adres
podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
Nagrody zostaną wręczone Zgłaszającym lub Laureatom podczas konferencji podsumowującej
Projekt MPA, o której mowa w § 6 pkt 5. W przypadku nieobecności zarówno Zgłaszającego, jak i
Laureata na konferencji, nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane na adres wskazany przez
Zgłaszającego.
Zgłaszający zobowiązany jest do informowania lub/i aktualizowania swoich danych kontaktowych
podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w przypadku każdorazowej ich zmiany. Niedopełnienie
tego obowiązku, może skutkować wysłaniem zawiadomienia na nieaktualny adres. W takiej
sytuacji Zgłaszający może nie mieć możliwości odbioru nagrody lub zostanie obciążony kosztami
ponownej wysyłki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1.

2.
3.
4.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Regulamin Konkursu jest w każdym czasie dostępny na Stronie Internetowej Projektu MPA.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowień Regulaminu.
§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r.
§ 17
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Załączniki do Regulaminu:
1.

Załącznik nr 1 – Oświadczenia Autora

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół
nas!”

OŚWIADCZENIA AUTORA
…………………………………………………….
(miejscowość, data)

Dane szkoły:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Dane Autora:
………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Autora)

………………………………………………………………………………………………..
(klasa do, której uczęszcza Autor)

Dane przedstawiciela ustawowego Autora:
………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
Informacja wprowadzająca
Administratorem danych osobowych jest Minister Środowiska („Organizator”). Kontakt z
Organizatorem jest możliwy w następujący sposób: […]. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora
można skontaktować się […].
Dane osobowe Autora (imię i nazwisko, datę urodzenia, klasę i szkołę, do której uczęszcza) i
przedstawiciela ustawowego Autora (imię i nazwisko) przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez
Organizatora w roku szkolnym 2018/2019 konkursu artystycznego pt. „Wczujmy się w klimat –
adaptacja do zmian klimatu wokół nas” („Konkurs”), w tym w szczególności wyłonienia Laureatów,
ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. Dane osobowe Autora przetwarza są także w celu realizacji
umowy licencyjnej do Pracy Konkursowej.
Organizator powierza organizację Konkursu spółce ARCADIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
działającej przy pomocy Deloitte Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którzy będą podmiotami
przetwarzającymi dane osobowe w imieniu i na rzecz Organizatora.
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Wyrażenie poniższych zgód oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości
zakwalifikowana pracy konkursowej do udziału Konkursu.
Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe
Autora do czasu odpadnięcia celu przetwarzania w zakresie związanym z udzieloną licencją do Pracy
Konkursowej.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo
wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych
oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; przeniesienia danych; usunięcia
danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania danych; niepodlegania decyzjom opartym
na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
Zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Środowiska („Organizator”) danych osobowych
Autora zawartych w zgłoszeniu pracy konkursowej, tj. imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły, do której
uczęszcza, w celu przeprowadzenia przez Organizatora w roku szkolnym 2018/2019 konkursu
artystycznego pt. „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” („Konkurs”), w tym
również w związku z publikacją wyników Konkursu m.in. w Internecie oraz mediach
społecznościowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku Autora i jego nieodpłatne
rozpowszechnianie w celach informacyjnych, reklamowych, marketingowych i promocyjnych
związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w szczególności jego udostępnienie na
stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych
przygotowywanych przez Organizatora w związku z projektem pt. „Opracowanie planów adaptacji do
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” („Projekt MPA”).
II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, że utwór zgłoszony do Konkursu („Praca Konkursowa”) jest autorstwa Autora i w związku
z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie zostały naruszone w żaden
sposób prawa osób trzecich.
Oświadczam, że osoby występujące w Pracy Konkursowej wyraziły zgodę na jej przesłanie i
prezentowanie, w szczególności na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz stwierdziły, że nie naruszy
to ich dóbr osobistych. *
* Dotyczy pracy konkursowej w postaci fotografii.

Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie,
niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej w zakresie:
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i. jej utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową);
ii. jej rozpowszechniania przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, w prasie, Internecie, Intranecie, w tym na stronie internetowej Projektu MPA
oraz mediach społecznościowych Projektu MPA oraz wszelkich materiałach promocyjnych
Projektu MPA;
iii. jej dostosowania w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Pracy
Konkursowej na ww. stronach internetowych i materiałach, z zastrzeżeniem, że nie zostanie
zmieniony jej charakter.
III. AKCEPTACJA REGULAMINU
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

___________________________________
(podpis Autora)

___________________________________
(podpis przedstawiciela ustawowego Autora)
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