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Regulamin Konkursu
„EKOchoinka”
§1
Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego
Eko Cykl („Fundacja Eko Cykl”).
2. Patronem medialnym konkursu jest kwartalnik edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
3. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2016 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia
2016 r.
4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:






rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu,
umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,
kształtowanie postaw proekologicznych promujących ideę segregacji odpadów, recyklingu
i upcyklingu odpadów.
§3
Zasady konkursu

1. Konkurs jest skierowany do grup przedszkolnych i klas szkół podstawowych (placówek
prywatnych i publicznych) w całej Polsce („Uczestnicy”).
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zbiorowej pracy plastycznej - ekologicznego drzewa
świątecznego EKOchoinki udekorowanej ozdobami wykonanymi z odpadów („Praca”)
dowolną techniką, w dowolnym formacie i przesłanie na adres mailowy
fundacja@ekocykl.org trzech zdjęć Pracy (w wysokiej rozdzielczości – min. 4200x2800 Mpx)
– temat wiadomości mailowej EKOchoinka.
3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) przesłać do Organizatora na adres mailowy fundacja@ekocykl.org trzy zdjęcia
(w wysokiej rozdzielczości min. 4200x2800 Mpx) zbiorowej pracy plastycznej wykonanej
przez uczniów placówki oświatowej jednej klasy/grupy przedszkolnej,
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b) przesłać skan wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora placówki Formularza
zgłoszeniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z powyższych elementów nie będą oceniane przez
Komisję Konkursową (zdefiniowaną poniżej).
Jedna grupa przedszkolna/klasa szkoły podstawowej może zgłosić jedną pracę. W przypadku
przesłania kilku prac przez jednego Uczestnika w Konkursie weźmie udział tylko ta, która
dotrze jako pierwsza do Organizatora. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Komisja
Konkursowa
Każdy przedstawiciel Uczestników zobowiązuje się uzyskać zgodę opiekunów prawnych dzieci
na to, aby dzieci mogły wspólnie wykonać Pracę oraz aby rezultat ich pracy został
sfotografowany i mógł zostać zgłoszony do Konkursu przez przedstawiciela Uczestników oraz
opublikowany w prasie oraz Internecie przez Organizatora.
Zgłaszane Prace będą weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem
Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
konkursu autorskich praw majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności
praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez:
a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,
b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy,
c) wyświetlanie,
d) publiczne udostępnianie,
e) nadawanie w telewizji,
f) publikowanie w Internecie,
g) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie,
h) druki, banery reklamowe, foldery,
i) wykorzystanie w filmach reklamowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101,
poz. 926 j. t. z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
niniejszego konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
Dane osobowe Przedstawicieli Uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności
przesłanych zdjęć prac konkursowych.
Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż Praca zgłoszona do Konkursu nie będzie naruszała
praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych,
jak również dóbr osobistych.
§4
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa
(„Komisja”), w skład której będą wchodzić trzy osoby reprezentujące Fundację Eko Cykl.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Spośród poprawnie nadesłanych rozwiązań konkursowych Komisja wybierze trzy zwycięskie
prace oraz przyzna siedem wyróżnień.
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Komisja w wyborze pracy kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością w ujęciu tematu.
Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody mailem wysłanym na adres
osoby kontaktowej. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie
http://www.fundacja-ekocykl.pl/aktualnosci/ i https://www.facebook.com/fundacjaekocykl/
§5
Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Zwycięzców:
 I miejsce:,
o Walizka Eko-Badacza Ecolabbox,
o Segregujemy odpady - Interaktywny zestaw demonstracyjny – wersja magnetyczna,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 II miejsce:
o Mikroskop szkolny,
o 2 zestawy kreatywne: Recykling papier czerpany,
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 III miejsce:
o Edukacyjna mata podłogowa. Biodegradacja odpadów w czasie.
o zestaw 12 kolorowych lup z rączką
o 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
 Siedem Wyróżnień: 25 egzemplarzy kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”.
2. Nagrody doręczone zostaną Zwycięzcom osobiście lub wysłane kurierem na adres placówki
na koszt Organizatora.
3. Jeżeli Zwycięzcy nie odbiorą nagrody w terminie do 30.12.2016 r., tracą prawo do nagrody,
która wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§6
Postanowienia dalsze
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania
konkursu.
3. Powielanie i rozpowszechnianie tematu konkursowego bez wiedzy i zgody Organizatora jest
zabronione.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
narusza praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej http://www.fundacjaekocykl.pl/aktualnosci/ oraz https://www.facebook.com/fundacjaekocykl/
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5. Organizator może odwołać konkurs lub przyznać inną liczbę nagród z uwagi na brak prac
konkursowych spełniających wymagania konkursu, bądź gdy liczba prac podlegających
ocenie nie pozwala na dokonanie adekwatnej oceny nadesłanych prac konkursowych, a tym
samym realizacji celu Konkursu.
6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i biurze Organizatora oraz na stronie
internetowej: http://www.fundacja-ekocykl.pl/aktualnosci/
oraz
https://www.facebook.com/fundacjaekocykl/
7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 508 877 102 lub
drogą mailową: fundacja@ekocykl.org

Organizator Fundacja Eko Cykl, dnia 1.12.2016 r.
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