Regulamin Konkursu Plastycznego pod hasłem
„Nie truję - segreguję”
§ 1. Organizatorzy.
Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Nie truję - segreguję”, zwanym dalej
konkursem fotograficznym, jest firma Sanit-Trans Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 383,
43-392 Międzyrzecze Górne.
§ 2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest:
a. podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
b. wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych;
c. uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem, jakim jest zaśmiecanie naszego otoczenia w
tym miejsc, w których na co dzień przebywamy, odpoczywamy, pracujemy, uczymy się, czy
spędzamy wolny czas.
§ 3.Tematyka konkursu.
Konkurs fotograficzny związany z segregacją odpadów dotyczy przedstawienia sposobów na
ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.
§ 4. Terminy.
1. Konkurs fotograficzny pt.: „Nie truję - segreguję” rozpoczyna się w dniu 11.04.2022 r. o godz.
8.00.
2. Fotografie powinny zostać wysłane w formacie JPG na adres mailowy konkurs@sanittrans.pl ,
najpóźniej do dnia 13.05.2022 do godziny 15:00. Prace dostarczone po terminie lub
wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
3. Wysyłając pracę konkursową na adres konkurs@sanittrans.pl opiekun dziecka oświadcza
zapoznanie się i akceptację regulaminu wraz z jego załącznikami t.j. Załącznikiem nr 1, czyli
Oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego, autora pracy konkursowej nadesłanej do
konkursu fotograficznego pt: „Nie truję- Segreguję”, Załącznikiem nr 2, czyli Zgodą na
przetwarzanie danych osobowych, Załącznikiem nr 3, czyli Zgodą na publikowanie pracy oraz
wykorzystanie wizerunku.
4. W treści maila należy podać dane takie jak: Imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły i klasę do
której uczęszcza, wiek dziecka, imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica lub opiekuna
prawnego.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.sanittrans.pl, oraz w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram) firmy Sanit-Trans w dniu 31.05.2022 r.
6. Opiekunowie laureatów konkursu zobowiązani zostają do złożenia w formie papierowej,
opatrzonych własnoręcznym podpisem załączników nr 1 i nr 2 oraz nr 3 w ciągu 3 dni od
uzyskania informacji o wyłonieniu w konkursie. W przeciwnym wypadku, praca zostanie
zdyskwalifikowana, a jej miejsce zajmie następna w kolejności wyłoniona praca. Tym samym
komisja ponownie wyłoni pracę otrzymującą wyróżnienie.
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§ 5. Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs fotograficzny adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym uczęszczających do klas
od IV do VIII szkół podstawowych - placówek oświatowych z terenu Gminy CzechowiceDziedzice.
2. Praca konkursowa ma być fotografią, bądź grafiką stworzoną poprzez połączenie jedynie
autorskich elementów.
3. Fotografie/ grafiki przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi.
4. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

§ 6. Przebieg konkursu. Ocena prac.
1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej wybranej przez Organizatora.
2. Decyzji Komisji konkursowej są niepodważalne.
3. Komisja konkursowa oceniać będzie:
a) zawartość merytoryczną,
b) zgodność treści fotografii/grafiki z tematem konkursu,
c) pomysłowość i oryginalność,
d) formę estetyczną pracy;
e) jakość fotografii ( ostrość, kompozycję, zastosowanie podstawowych zasad fotografii, lub
umiejętne ich złamanie )
4. Prace zostaną ocenione przez Komisję w II kategoriach wiekowych:
a) I kategoria wiekowa – dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do klas IV - VI szkół
podstawowych
b) II kategoria wiekowa - dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do klas VII - VIII szkół
podstawowych.
§ 7. Nagrody.
1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienia, w każdej kategorii
wiekowej.
2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca (nagrody
rzeczowe o wartości odpowiednio I miejsce - 900 zł, II miejsce - 600 zł, III miejsce - 300 zł)
oraz po 3 wyróżnienia (nagrody rzeczowe o wartości 150 zł za każde wyróżnienie). Pula
nagród wynosi 4500zł.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość innej klasyfikacji prac, np. bez wyłonienia zwycięzcy,
przy zachowaniu niezmienionej puli nagród.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z opiekunami laureatów w
celu ustalenia sposobu przekazania nagród.
5. Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez
Gminę Czechowice- Dziedzice oraz firmę Sanit-Trans Sp. z o.o. w celu podniesienia
świadomości mieszkańców dotyczącej segregacji odpadów.
§ 8. Informacje dodatkowe.
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Sprawy nieujęte w Regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
3. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest
ostateczna.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
5. Załączniki do Regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przeniesienie majątkowych prac autorskich;
b) Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
c) Załącznik nr 3 - Zgoda na publikowanie pracy i wykorzystanie wizerunku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego pod hasłem ,,Nie truję - segreguję”

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY KONKURSOWEJ
NADESŁANEJ DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT: „NIE TRUJĘ- SEGREGUJĘ”

Z chwilą doręczenia pracy plastycznej (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nieodpłatnie
nabywa własność pracy plastycznej zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. Z chwilą wydania
nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatne majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej
pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
 wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych.
 wystawienie pracy plastycznej w ramach wystawy pokonkursowej i wszelkich innych wystaw
mających na celu edukację ekologiczną
 umieszczenie reprodukcji pracy plastycznej w katalogu/kalendarzu prezentującym prace
konkursowe lub katalogu/kalendarzu promującym zachowania ekologiczne
 utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: dysku
komputerowym, na taśmie magnetycznej, w sieci multimedialnej ( w tym Internet),
 zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką światłoczułą, cyfrową, techniką
zapisu komputerowego w sieci multimedialnej ( w tym Internet)
 wyświetlanie, publiczne odtwarzanie reprodukcji
 wykorzystanie prac plastycznych i ich reprodukcji w utworach multimedialnych
 wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych,
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 publiczne udostępnienie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 wykorzystanie prac plastycznych w celach reklamy następnych konkursów, promowania
postaw ekologicznych, a także promocji innych imprez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do edycji zdjęć, bez możliwości ingerencji w treść.
Organizatorowi, oraz innym podmiotom, którym zostaną przekazane prawa do prac plastycznych
przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania tychże prac.
Z chwilą doręczania prac konkursowych Organizatorowi, Organizator nabywa licencję niewyłączną
upoważniającą organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy
konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych.
 wystawienie pracy plastycznej w ramach wystawy pokonkursowej i wszelkich innych wystaw
mających na celu edukację ekologiczną
 umieszczenie reprodukcji pracy plastycznej w katalogu/kalendarzu prezentującym prace
konkursowe lub katalogu/kalendarzu promującym zachowania ekologiczne
 utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: dysku
komputerowym, na taśmie magnetycznej, w sieci multimedialnej ( w tym Internet),
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zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką światłoczułą, cyfrową, techniką
zapisu komputerowego w sieci multimedialnej ( w tym Internet)
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie reprodukcji
wykorzystanie prac plastycznych i ich reprodukcji w utworach multimedialnych
wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych,
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
publiczne udostępnienie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wykorzystanie prac plastycznych w celach reklamy następnych konkursów, promowania
postaw ekologicznych, a także promocji innych imprez Organizatora.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu fotograficznego pod hasłem ,,Nie truję - segreguję”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w mailu
konkursowym konkurs@sanittrans.pl takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz danych
osobowych dziecka – imię, nazwisko wiek dziecka, przez Organizatora. Dane te będą
przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
fotograficznego pt. „Nie truję - segreguję” oraz w celach promocyjnych w mediach, na
stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych.
2. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem fotografii/grafiki przekazanej na konkurs oraz,
że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
konkursu fotograficznego ,,Nie truję - segreguję”.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu fotograficznego pod hasłem ,,Nie truję – segreguję”

ZGODA NA PUBLIKOWANIE PRACY ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej w celach promocyjnych
(niekomercyjnych),w mediach, na stronach internetowych oraz wydawnictwach
drukowanych i elektronicznych łącznie z podaniem danych autora (imię i wiek).
2. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka przez Organizatora w celu
promocji konkursu fotograficznego pt. „Nie truję - segreguję”.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie
Organizatora wizerunku mojego dziecka, w tym na: obrót egzemplarzami, na których
utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi
aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z
wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji konkursu fotograficznego
„Nie truję - segreguję” oraz prezentowanie osiągnięć z podaniem imienia i wieku, poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie nieokreślonym od podpisania niniejszej Zgody.
4. Oświadczam, że publikowanie pracy konkursowej oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z
niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
5. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do publikowanie pracy konkursowej i
do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji
niniejszego , jak również następnych konkursów ekologicznych.
6. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231, ze zm.).
7. Wizerunek dziecka może zostać uwieczniony tylko i wyłącznie w trakcie wręczania nagród.

