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promujący wśród młodzieży minimalizowanie ilości generowanych odpadów i ich segregowanie.  
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu dla gdańskich szkół podstawowych (klasy 6-8) „Recykling king – 
świeć przykładem dla środowiska!” mającego na celu wzrost świadomości młodzieży  
w zakresie minimalizowania ilości odpadów i segregowania i minimalizowania, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, zwany 
dalej „Organizatorem”. 

2. Celami Konkursu są: 

1) poszerzanie wiedzy o obiegu zamkniętym odpadów komunalnych,  

2) propagowanie zachowań wpływających na minimalizowanie ilości generowanych odpadów, 

3) utrwalenie zasad segregacji odpadów nadających się do recyklingu. 

3. Przedmiotem Konkursu jest zespołowe nakręcenie filmu, nie dłuższego niż 60 sekund,  
w którym poruszony zostanie przynajmniej jeden z celów konkursu (patrz §1 pkt.  
2 regulaminu). 

4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.  

5. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.  

Sekretariat Konkursu 

§ 2 

1. Za przeprowadzenie Konkursu, przyjmowanie i weryfikację formalną dokumentów 
zgłoszeniowych, o których mowa w § 4 ust. 3, oraz Pracy Konkursowej pod kątem spełnienia 
wymogów, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, a także kontakt z Uczestnikami lub potencjalnymi 
Uczestnikami odpowiedzialny jest Sekretariat Konkursu. 

2. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie firmy APLAN MEDIA spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wróblewskiego 18, kod pocztowy 93-579.  

3. Z Sekretariatem Konkursu można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem: konkurs@zut.com.pl lub telefonicznie: +48 796 822 636 w godzinach 9-15. 

Uczestnicy 

§ 3 

1. Konkurs skierowany jest do: 

1) Uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mieszczących się na terenie 
administracyjnym miasta Gdańska 

2) Konkurs przeznaczony jest dla klas: VI, VII, VIII. 

3) W konkursie mogą brać udział grupy składające się od 5 do 30 osób. Każdy uczestnik 
konkursu musi posiadać podpisaną zgodę - załącznik nr 5 przez pełnoprawnego opiekuna do 
niniejszego konkursu. 

4) Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba grup spełniająca wymogi §3 ust. 2 i 3. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sekretariatu Konkursu, osoby 
zatrudnione przez Organizatora lub Sekretariat Konkursu na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i osób zatrudnionych przez 
Organizatora lub Sekretariat Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych. Za członków 
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rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców oraz dzieci 
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze złożonym 
oświadczeniem stanowiącym część dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 4 ust. 3. 

Zasady ogólne 

§ 4 

1. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, dla szkół podstawowych publicznych i niepublicznych  
z administracyjnych granic miasta Gdańska. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie 
pliku z filmem (do 60 sekund) w formacie do wyboru mp4, avi, mov za pomocą linku z serwisu 
Youtube, Vimeo lub innego serwisu do transferu plików np. We transfer zwanego dalej „Pracą 
Konkursową”, w sposób i na zasadach określonych § 5 i 6, wraz z dokumentami zgłoszeniowymi 
do Konkursu złożonymi w sposób i na zasadach określonych w ust. 3 i 4, zwanych dalej łącznie 
„Zgłoszeniem”. 

2. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę grup zgodnie z zasadami § 3. 

3. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zawierać:  

1) kartę ̨ zgłoszenia do Konkursu wraz z oświadczeniami niezbędnymi do zgłoszenia 
udziału w Konkursie podpisane przez reprezentanta grupy – załącznik nr 1 do 
Regulaminu; 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie – załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

3) Pozostałe załączniki dołączone do regulaminu  

4. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie, a następnie 
zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną wraz z Pracą Konkursową na adres, o którym mowa 
w § 2 ust. 3. 

5. Dokumenty zgłoszeniowe podlegają weryfikacji i w przypadku, gdy zawierają braki formalne, 
które mogą być uzupełnione lub poprawione, Sekretariat Konkursu wzywa Uczestników pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej Uczestników podany w dokumentach 
zgłoszeniowych, do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych w terminie 
nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia wysłania wezwania. Braki formalne  
w dokumentach zgłoszeniowych można poprawić jednokrotnie.  

6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnił wymagań formalnych, o których mowa  
w ust. 1-4, nie dostarczył w wyznaczonym terminie poprawionych lub uzupełnionych 
dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z ust. 7, Praca Konkursowa nie spełnia wymogów,  
o których mowa w § 6 ust. 3 lub 4, lub Zgłoszenie wpłynęło po terminie określonym w § 10 ust. 
1, Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. Zgłoszenie pozostawione bez rozpoznania nie 
bierze udziału w Konkursie i podlega zwrotowi pocztą elektroniczną na adres Uczestnika 
podany w dokumentach zgłoszeniowych. 

7. Sekretariat Konkursu po zakończonej weryfikacji formalnej sporządza listę Prac Konkursowych 
zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, a następnie przekazuje ją Jury Konkursowemu,  
o którym mowa w § 7. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych  
w dokumentach zgłoszeniowych. 
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Założenia dla Pracy konkursowej 

§ 5 

1. Praca Konkursowa musi zawierać rozwiązania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 
i 3. 

2. Organizator nie dopuszcza prac o charakterze wulgarnym. 

3. Organizator może odrzucić prace, których wartość merytoryczna nie jest prawdziwa. 

4. Organizator dopuszcza nagranie filmu dowolną techniką i dowolnym urządzeniem o ile jakość 
przedstawionego materiału będzie czytelna i zrozumiała dla odbiorcy. 

5. Organizator pozwala na dowolny charakter pracy: humorystyczny, reportażowy, 
dokumentalny. 

Sposób przygotowania Pracy Konkursowej 

§ 6 

1. Praca Konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną przez 
Uczestników ideę przyjętych rozwiązań. Pod względem estetycznym Prace Konkursowe muszą 
cechować się czytelnością przekazu. 

 

2. Praca Konkursowa powinna składać się z: 

1) karty identyfikacyjnej, którą należy wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie,  
a następnie zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres, o którym mowa w § 2 
ust. 3 (wzór karty stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu); 

2) Pracy (linku do filmu z serwisu Youtube, Vimeo lub innego serwisu do transferu plików np. 
We transfer) – Film w formacie do wyboru mp4, avi lub mov powinien zostać nagrany w 
sposób zrozumiały a jego długość nie może przekraczać 60 sekund. Zawartość filmu musi 
całkowicie wyczerpać poruszany temat tj. przesłane opisy uzupełniające materiał filmowy 
nie będą brane pod uwagę. 

3. Dane umożliwiające identyfikację Uczestnika nie mogą być umieszczone na filmie. 

4. Pliki zawierające Pracę Konkursową lub jej składowe nie mogą być chronione hasłem lub 
zabezpieczone przez Uczestników w inny sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez 
Organizatora. 

5. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich podmiotów trzecich, tak w zakresie 
merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.  

Jury konkursowe 

§ 7 

1. Oceny merytorycznej Prac Konkursowych dokonuje Jury konkursowe. 

2. W skład Jury wchodzą: 
1) Przewodniczący Jury konkursowego: Olimpia Szchneider 
2) Członkowie Jury Konkursowego: Oliwia Wołosiuk 

a) Monika Łapińska-Kopiejć 
b) Maciej Kruk 

3. Funkcję Sekretarza Jury Konkursowego pełni Jakub Drabik 
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Zasady i kryteria dokonywania oceny merytorycznej Prac Konkursowych 

§ 8 

1. Jury Konkursowe ocenia Prace Konkursowe pod kątem zgodności z wymogami, o których 
mowa w § 6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i 2, oraz na podstawie niżej wymienionych kryteriów 
merytorycznych: 

1) spełnienie założeń, o których mowa w § 1 ust. 2; 

2) trafność rozwiązań; 

3) atrakcyjność; 

4) kreatywność. 

2. Jury Konkursowe obraduje na niejawnych posiedzeniach. Sekretarz Jury Konkursowego  
z każdego posiedzenia sporządza protokół.  

3. Jury Konkursowe rozstrzyga Konkurs podejmując decyzję w sprawie przyznania nagród  
w Konkursie zgodnie z § 9.  

4. Od decyzji Jury Konkursowego o przyznaniu nagród w Konkursie Uczestnikom nie przysługuje 
odwołanie. Decyzja Jury Konkursowego o przyznaniu nagród w Konkursie nie stanowi decyzji 
administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 oraz 1491). 

Zasady przyznawania nagród 

§ 9 

1. Jury Konkursowe rozstrzyga Konkurs wybierając spośród Prac Konkursowych jedną nagrodę 
główną oraz jedną nagrodę wyróżnienie. Jury zastrzega sobie możliwość innego rozdziału 
nagród. 

1) W Konkursie przewiduje się przyznanie nagród w postaci: 

a) nagroda główna (ogródek meteorologiczny i teleskop o wartości 4000 zł) – 
nagroda zostanie dostarczona na teren szkoły. nagroda polega na dostarczeniu 
ustalonego sprzętu na teren szkoły, bez usługi montażowej. 

b) nagroda wyróżnienie (gra stołowa – piłkarzyki pot. Trambambula) 

2. Sekretariat Konkursu przekaże Uczestnikom nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, 
w terminie do 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po przekazaniu nagród, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1 z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator staje się 
właścicielem egzemplarzy nagrodzonych Prac Konkursowych. 

3. Nagrody w Konkursie są przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 
zm.) i są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody 
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

4. Każdemu z nagrodzonych Uczestników przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w 
wysokości 11,1111% brutto wartości nagrody/nagrody specjalnej przeznaczonej na poczet 
pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w Konkursie. Uczestnik 
wyraża zgodę na przekazanie dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu 
Skarbowego jako zaliczkę na podatek dochodowy od otrzymanych nagród. 
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Terminy 

§ 10 

1. Składanie Zgłoszeń (Praca Konkursowa wraz z dokumentami zgłoszeniowymi) jest możliwe od 
10.05.2022 r. do dnia 15.06.2022 r. do godziny 15:00. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zut.com.pl, w dniu do 
20.06.2022 r. 

3. Rozdanie nagród do dnia 24.06.2022 r. 

Prawa autorskie 

§ 11 

1. Nagrodzone i wyróżnione Prace Konkursowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
www.zut.com.pl. 

2. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie nagrodzone i wyróżnione Prace Konkursowe zostaną 
zaprezentowane i upowszechnione publicznie poprzez różne media w celu promocji dobrych 
praktyk postępowania z odpadami. W planowanych publikacjach zostaną zamieszczone 
informacje pochodzące z nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych. Informacje te 
będą opublikowane w formie przetworzonej do celów redakcyjnych z poszanowaniem praw 
autorskich.  

3. Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody lub wyróżnienia, z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu 
udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji do Pracy 
Konkursowej z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:  

1) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono, 
korzystanie i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami Pracy 
Konkursowej; 

2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz każdą możliwą techniką;  

3) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie), w tym podczas seminariów  
i konferencji; 

4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach  
audio - wizualnych i komputerowych; 

5) publikacja, nagrywanie, rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 
satelity, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie  
z utrwalaniem w pamięci elektronicznej; 

6) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie i innych 
mediach cyfrowych. 

4. Uczestnik oświadcza, iż ̇korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej albo wyróżnionej Pracy 
Konkursowej, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych 
praw autorskich osób trzecich. 

 



 

KONKURS DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY 6,7,8) PN. „RECYKLING KING – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!” PROMUJĄCY WŚRÓD 
MŁODZIEŻY MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ODPADÓW I ICH SEGREGOWANIE. 

 

Polityka prywatności 

§ 12 

Na podstawie Rozporządzenia 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 (dalej zwane „RODO”) 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia 
Konkursu jest Organizator Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: pisemnie na adres:  
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub mailowo: iod@zut.com.pl 

3. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane Podmiotowi realizującemu konkurs 
w imieniu Organizatora tj. APLAN MEDIA Sp. z o.o. oraz będą przetwarzane: 

a) w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania Nagród oraz 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie 
uzasadnionego interesu Organizatora, tj. art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 
wydania nagród i ogłoszenia informacji o Laureatach oraz innych nagrodzonych osobach, 
a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia 
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa - zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez 
Organizatora: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania swoich danych osobowych; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się 
ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17  
i 18 RODO 

e) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego 
dokonano przed jej cofnięciem. 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.  

 

mailto:iod@zut.com.pl
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Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Informacje związane z Konkursem dostępne są na stronie internetowej Konkursu: 
www.zut.com.pl  

2. Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące 
wyjaśnienia postanowień Regulaminu. Komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami 
odbywa się ̨poprzez Sekretariat Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres,  
o którym mowa w § 2 ust. 3. Organizator udzieli niezwłocznie odpowiedzi, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pytania, na pytania związane z postanowieniami 
Regulaminu. 

3. Treść pytań oraz odpowiedzi po zanonimizowaniu danych osobowych Uczestnika zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Konkursu, o której mowa w ust. 1. Udzielone przez 
Organizatora odpowiedzi na pytania są wiążące dla Uczestników i nie wymagają zmiany treści 
Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów 
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości lub 
w części bez podawania przyczyny. Modyfikacje Regulaminu nie mogą dotyczyć ograniczania 
kwoty przeznaczonej na nagrody i zmian terminów, o których mowa w § 10. Informację  
o dokonanej modyfikacji albo o odwołaniu Konkursu Organizator przekaże niezwłocznie, 
zamieszczając ją na stronie internetowej Konkursu, o której mowa w ust. 1.  

5. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w Sekretariacie Konkursu przez okres 
3 lat od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 i § 12 ust. 5 
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Załączniki od 1 do 4 wypełnia Reprezentant Grupy np. Nauczyciel 
Załącznik nr 5 wypełnia Prawny Opiekun każdego uczestnika 

 

 

 

Załącznik nr 1 do KONKURSU DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY 6,7,8) pn. 
„RECYKLING KING – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!” PROMUJĄCEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY 
MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ODPADÓW I ICH SEGREGOWANIE. 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI NIEZBĘDNYMI DO ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU W KONKURSIE 

I. 

Jako niżej podpisany Reprezentant Uczestników Konkursu składam niniejsze zgłoszenie do udziału 
w Konkursie: 

 

DANE REPREZENTANTA UCZESTNIKÓW KONKURSU (wypełnia reprezentant grupy np. nauczyciel) 

 

 

Dane Reprezentanta Konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły 

 

………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………………………. 
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E-mail 

  

………………………………………………………………………………………. 

Szkoła: 

 

………………………………………………………………………………………. 

Klasa/klasy: 

 

………………………………………………………………………………………. 

Liczba osób biorących udział w konkursie 

 

………………………………………………………………………………………. 

Data przesłania zgłoszenia: 
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Załącznik nr 2 do KONKURSU DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY 6,7,8) pn. 
„RECYKLING KING – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!”  PROMUJĄCEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY 
MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ODPADÓW I ICH SEGREGOWANIE. 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Jako niżej podpisany Reprezentant Uczestników składam następujące Oświadczenia.  

* niepotrzebne skreślić 

1. Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ul. 
Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk., moich/naszych danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu  
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Konkursu określonymi w Regulaminie Konkursu 
i akceptuję/akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz że jestem związany/jesteśmy związani 
Regulaminem konkursu. 

3. Oświadczam, że składając zgłoszenie poprzez Kartę Zgłoszenia potwierdzam zgodę na udział 
Uczestników Konkursu w celu prawidłowego ustalenia autorskich praw majątkowych. 

4. Oświadczam, że w wypadku nagrodzenia albo wyróżnienia Pracy Konkursowej, z chwilą 
ogłoszenia wyników Konkursu udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej  
i niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej z prawem do udzielania sublicencji na 
następujących polach eksploatacji: 

1) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono, 
korzystanie i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami Pracy 
Konkursowej;  

2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz każdą możliwą techniką; 

3) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie), w tym podczas seminariów  
i konferencji; 

4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audio-wizualnych i komputerowych; 

5) publikacja, nagrywanie, rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą ̨wizji lub 
fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemna, nadawanie za 
pośrednictwem satelity, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) 
łącznie z utrwalaniem w pamięci elektronicznej; 

6) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie 
i innych mediach cyfrowych.  

5. Oświadczam, że przy tworzeniu Pracy Konkursowej nie zostały naruszone prawa autorskie 
osób trzecich, w tym majątkowe i osobiste, tak w zakresie merytorycznym, jak  
i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania, ani inne prawa własności intelektualnej 
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przysługujące osobom trzecim, oraz że przysługują mi/nam wszystkie prawa autorskie do Pracy 
Konkursowej. 

6. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora lub Sekretariatu Konkursu, osobą 
zatrudnioną przez Organizatora lub Sekretariat Konkursu na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a także członkiem/członkami rodzin pracowników i osób zatrudnionych 
przez Organizatora lub Sekretariat Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

 

DANE KORESPONDENCYJNE 

 

Jako niżej podpisany Reprezentant Uczestników Konkursu biorący wspólnie udział 
w Konkursie oświadczam, iż wszelką korespondencję należy kierować na adres: 

*niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Telefon 

 

………………………………………………………………………………………. 

E-mail 

 

Jako niżej podpisany Reprezentant Uczestników Konkursu biorący wspólnie udział 
w Konkursie oświadczam / oświadczamy*, iż wszelkie dane i informacje podane w niniejszej Karcie 
Zgłoszenia oraz wszelkie złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………    …………………………………………………………………  

(miejscowość i data)                (czytelny podpis Reprezentantów Uczestnika 
Konkursu) 
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……………………………………………  

                                                     (Pieczątka szkoły) 

 

Załącznik nr 3 do KONKURSU DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY 6,7,8) pn. 
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Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w Konkursie 

 

Przystępując do konkursu dla gdańskich szkół podstawowych p.n. „RECYKLING KING – ŚWIEĆ 
PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!” (KLASY 6,7,8) promującego wśród młodzieży minimalizowanie 
ilości odpadów i ich segregowanie 

 

Jako niżej podpisany Reprezentant Uczestników Konkursu oświadczam, że reprezentuję grupę uczniów 
opisanych mieszczących się w opisanych w regulaminie ramach uczestnictwa. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………...…………………………………………  

 (miejscowość i data)                             (czytelny podpis Reprezentanta Uczestników Konkursu)            
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Załącznik nr 4 do KONKURSU DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY 6,7,8) pn. 
„RECYKLING KING – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!”  PROMUJĄCEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY 
MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ODPADÓW I ICH SEGREGOWANIE. 

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY KONKURSOWEJ  

 

Praca Konkursowa – link z serwisu Youtube, Vimeo lub innego serwisu do transferu plików np. We 
transfer z nagranym filmem (do 60 sekund) w formacie do wyboru mp4, avi, mov. 

 

1. DANE REPREZENTANTA UCZESTNIKÓW KONKURSU  

 

Dane reprezentanta uczestników konkursu: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres  

     

 

 

 

 

………………………………………                          ……………………………………………  

 

(miejscowość i data)          (czytelny podpis Reprezentanta Uczestników Konkursu) 
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Załącznik nr 5 do KONKURS DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY 6,7,8) ,, RECYKLING 
KING – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!” PROMUJĄCY WŚRÓD MŁODZIEŻY SEGREGOWANIE 
I MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ODPADÓW. 

 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ 
W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA 

 

 
................................................................. 

(miejscowość, data) 

 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy dysponujący pełnią praw rodzicielskich 

 

 
................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie dla Gdańskich szkół podstawowych  

(klasy 6, 7, 8) pn. „RECYKLING KING – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA ŚRODOWISKA!”   

 
na zasadach określonych w regulaminie konkursu i oświadczam, że zapoznałem/łam się z jego 
treścią i ją akceptuję. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej 

twórczości............................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y 
zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 
 

 

Wyrażam zgodę na:1        

 przetwarzanie danych osobowych ...................................................................................... 
                                                                               (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 

                                                      
1 należy wpisać znak „x” w odpowiedniej kratce 
* właściwe podkreślić 
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w celu realizacji konkursu przez organizatora/organizatorów: 
tj. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk  
                               (nazwa i adres organizatora/organizatorów) 
 

 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie dostarczonych prac: 
1) poprzez ich ekspozycję w siedzibie organizatorów, 
2) umieszczenie na stronie internetowej, portalu społecznościowym organizatora/organizatorów 
konkursu 
3) przedruku w postaci materiałów edukacyjnych/informacyjnych  

zawierających: nazwę szkoły i klasę oraz imię i nazwisko dziecka. 
 

 nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w przypadku wyłonienia jako laureata bądź 
w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) poprzez 
zamieszczenie fotografii, danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy i adresu instytucji, w 
ramach której dziecko brało udział w konkursie, wiek, klasa przez okres nieokreślony na: 

 stronie internetowej organizatora/organizatorów, 

 portalu społecznościowym instytucji, 

 ekspozycji w siedzibie organizatora/organizatorów, 

 przedruk w postaci materiałów edukacyjnych/informacyjnych, 

 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia 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). 

 
 

 

 

.................................................................... 
             (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 
 


