
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

adresowany do szkół podstawowych z Bydgoszczy dla uczniów klas 1-3. 

(„Regulamin”)  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy konkursu plastycznego na temat „Zmaluj z nami ekologiczny świat”, 

zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w 

Bydgoszczy (dalej: „Szkoła”), bez względu na ich status (np. publiczne, społeczne, 

prywatne). 

3. Organizatorem Konkursu jest Stena Recycling Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa 

(KRS: 27111), zwana dalej „Organizatorem”. 

4. Szkoła, która chce uczestniczyć w Konkursie zgłasza swoje uczestnictwo Organizatorowi e-

mailem na adres konkurs.GOZ@stenarecycling.com wyznaczając jednocześnie 

Koordynatora z ramienia Szkoły, zwanego dalej: „Koordynatorem”, który reprezentuje 

Szkołę w zakresie przeprowadzenia Konkursu w tym jego ogłoszenia, zebrania prac 

konkursowych oraz przesłania tych prac do Organizatora.  

 

§ 2 

CELE KONKURSU / TERMINY 

1. Celem Konkursu jest:  

• pobudzenie kreatywności dzieci w kierunku ekologii; 

• kształtowanie świadomości na temat recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego; 

• promowanie ekologicznej postawy wobec świata; 

• odwoływanie się do takich wartości jak ochrona środowiska naturalnego, 

niezaśmiecanie, ochrona naturalnych zasobów, szacunek do ziemi. 

2. Konkurs trwa od 28 marca 2022 roku do 11 kwietnia 2022 roku, w tym:  

• termin ogłoszenia Konkursu w Szkole: 28.03.2022 r. 

• termin do którego można zgłaszać prace plastyczne na Konkurs: do 11.04.2022 r. 

• termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 22.04.2022 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów w Konkursie.  

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs polega na namalowaniu przez uczniów tematu jako wizji ekologicznego świata, 

w której znajdą się elementy nawiązujące do recyklingu oraz gospodarki obiegu 

zamkniętego.  
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2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu jedną pracę. Prace składa się w Szkole u 

Koordynatora.  

4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage, włącznie z grafiką 

komputerową) w formacie od A3 do A4.  

5. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych 

przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. 

6. Koordynator Szkoły przesyła prace konkursowe do Organizatora najpóźniej do 2 dni od daty  

zakończenia daty zbierania prac plastycznych. Koordynator powinien wykonać zdjęcie pracy 

plastycznej, a następnie przesłać je do Organizatora e-mailem na adres: 

konkurs.GOZ@stenarecycling.com.   

7. Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek, 

klasa, Szkoła, którą reprezentuje, jej adres oraz dane Koordynatora) .  

8. Zgłoszenie przez Ucznia pracy na Konkurs jest jednoznaczne: 

a. z wyrażeniem zgody przez rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na udział 

w Konkursie; 

b. z akceptacją Regulaminu Konkursu; 

c. ze złożeniem oświadczenia, że praca plastyczna jest pracą własną Ucznia, 

niepublikowaną wcześniej oraz nie przedstawianą na innych konkursach; 

d. z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności materiałów, na których 

prace zostały złożone; 

e. z wyrażeniem nieodwołalnej zgody na wykonywanie zdjęć, nagrań filmowych i 

wywiadów z udziałem uczniów dla celów związanych z Konkursem, a powstałe zdjęcia, 

nagrania filmowe i teksty będą wykorzystywane w publikacjach i materiałach 

audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, internecie, broszurach i materiałach 

zdjęciowych, jak również będą rozpowszechniane w mediach.  

f. z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Ucznia oraz Koordynatora do 

celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach określonych w 

Regulaminie;  

9. Prace nie spełniające warunków uczestnictwa lub zgłoszone po terminie nie wezmą udziału 

w Konkursie. 

 

§ 4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji 

Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”. 

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator. 

mailto:konkurs.GOZ@stenarecycling.com


 
 
 
 
 

 3(4) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu do rozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Prace Laureata lub osób wyróżnionych mogą być udostępniane przez Organizatora na 

stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na 

wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych. 

5. Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

 

§ 5 

NAGRODY 

1. Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową, która nie może być wymieniona na 

ekwiwalent pieniężny. 

2. Organizator przyznaje Szkole, którą reprezentuje laureat Konkursu nagrodę pieniężną w 

kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych.  

3. Organizator może przyznać także wyróżniania w formie dyplomów uczestnictwa oraz 

przekazać materiały promocyjne Organizatora. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podstawą przetwarzania jest zgoda 

uczestnika Konkursu (tutaj: zgoda rodzica lub opiekuna prawnego). Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych 

uniemożliwia udział w Konkursie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

możliwe w każdym czasie i powoduje wykluczenie Ucznia z Konkursu jeżeli nastąpiło to przed 

wręczeniem nagród. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać 

można do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu na adres: Stena Recycling Sp. z 

o.o. ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa.  

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji wnoszący reklamację zostanie 

poinformowany za pośrednictwem listu poleconego. Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne 

i nie przysługuje od niego odwołanie.  

4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.stenarecycling.com.  

5. Organizator może zmienić Regulamin w każdym czasie oraz zrezygnować przeprowadzenia 

Konkursu. Zmiany orz powiadomienia są publikowane na stronie www.stenarecycling.com  

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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Załącznik nr 1  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie  

 

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 – RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Organizator informuje, że  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stena Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie /ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
pod numerem KRS 27111, który przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu plastycznego 
na temat „Zmaluj z nami ekologiczny świat”. 

3) Dane osobowe Laureata Konkursu / osób wyróżnionych będą dodatkowo przetwarzane w celu opublikowania 
wyników Konkursu, przekazania nagród konkursowych oraz szerzenia promocji takiego typu Konkursu oraz  idei 
tego Konkursu w materiałach informacyjnych i marketingowych Organizatora.  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt.  2-3 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 
będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmioty upoważnione do 
ich przetwarzania na podstawie umowy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz 
informacji o nim w materiałach informacyjno-marketingowych ale nie dłużej niż 24 miesiące.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu w stosunku do swoich danych 
osobowych:  

o prawo dostępu do danych  
o prawo do sprostowania danych,  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
o prawo do usunięcia danych  
o prawo do przenoszenia danych 
o prawo do cofnięcia zgody  
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach 

realizowanych przez Administratora lub osobę trzecie  
o na warunkach i zasadach określonych w art. 16-21 RODO. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych.  

8) Dane osobowe będą przetwarzanych w formie papierowej oraz w systemach informatycznych Administratora oraz 
podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie łączącej strony umowie. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe grupie kapitałowej Stena 
Metall AB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz na podstawie art. 89 ust. 1 RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, w 

rozumieniu RODO. 
11) Na podstawie art. 26 ust. 1 RODO Administrator podaje punktu kontaktowy w sprawach związanych z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i realizacją swoich praw: 
Stena Recycling Sp. z o.o. 

Ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa 
e-mail: dane.osobowe@stenarecycling.com 
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