REGULAMIN
Międzyszkolnego konkursu „ECO-AEROZOL. Nie gazuj naszej Ziemi” –
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

1. Organizatorem konkursu „Eco-Aerozol. Nie gazuj naszej Ziemi” jest CSD-ECO sp. z o.o. z
siedzibą ul. Zarzewska 52/13 93-129 Łódź o numerze NIP 7292728515
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie:
Projektu multimedialnego, spotu na temat segregacji lub/i odzysku pojemników
aerozolowych czyli zagrożeń dla środowiska, jakie powodują niesegregowane odpady
pojemników ciśnieniowych.
W przypadku projektu multimedialnego – maksymalny czas projekcji 5 minut. (do 5 slajdów
prezentacji lub maksymalnie 5 minut projekcji filmu).
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczający do szkół
województwa łódzkiego, które biorą udział w kampanii edukacyjnej projektu ECO-AEROZOL
5. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii Edukacyjnej projektu ECO-AEROZOL
realizowanego przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o segregacji i recyklingu odpadów, rozwijanie
wrażliwości proekologicznej młodzieży szkolnej w zakresie promocji segregacji odpadów, w
tym aerozolowych, rozwijanie wyobraźni ekologicznej dzieci.
7. Zgłoszeniem i warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do
30 listopada 2021 r. projektu multimedialnego, spotu opatrzonego tytułem , imieniem i
nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły, której uczestnik jest uczniem, wraz z załącznikami
wskazanymi w punkcie 21 niniejszego Regulaminu (zgoda rodzica/opiekuna na udział w
konkursie, klauzula informacyjna RODO) na adres mailowy:

konkurs@csd-eco.pl.
8.

Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się datę wpływu na adres mailowy pracy wraz ze
wskazanymi załącznikami.

9. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną wykonaną samodzielnie pracę konkursową.
Praca zgłoszona na konkurs nie może być pracą zgłoszoną wcześniej, czy później w
jakimkolwiek innym konkursie tj. musi być przygotowana specjalnie na ten konkurs.
Nie można składać prac zbiorowych.
10. Prace przysłane po terminie wskazanym w punkcie 7 nie będą brały udziału w konkursie.
11. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane niezgodnie z Regulaminem, w tym zostało
złożone w niewłaściwej formie lub nie jest kompletne, podlega ono odrzuceniu.
12. Kryteria jakościowe oceny prac:
pomysłowość pracy, zgodność z tematyką konkursu, umiejętności graficzne i poczucie estetyki
autora, wrażliwość ekologiczna.

13. Komisja konkursowa – w skład Komisji oceniającej powołanej przez Organizatora wchodzą
specjaliści CSD-ECO sp. z o. o. , przedstawiciele Politechniki Łódzkiej.
14. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac w terminie do 20 grudnia 2021 r.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 grudnia 2021 r. . Laureaci zostaną poinformowani o
przyznanych nagrodach za pomocą e-maila wysłanego na wskazany w zgłoszeniu do konkursu
adres.
Organizator informuje szkołę, której uczniem/uczennicą jest laureat o przyznanej nagrodzie
lub wyróżnieniu. A następnie umieszcza listę laureatów na swojej stronie internetowej w
zakładce projektu ECO. AEROZOL.
16. Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe w Konkursie:
a) 1 miejsce – laptop o wartości 3 000 zł
W przypadku zgłoszenia do konkursu wielu bardzo dobrych prac organizator dopuszcza
przyznanie wyróżnień.
17. Nagrody nie mogą być zamienione na ich równowartość pieniężną.
18. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac w celu
upowszechnienia wyników konkursu.
19. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
•

Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
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 94/46/WE (określane jako RODO).

•

Administratorem danych osobowych jest CSD-ECO sp. z o.o. z siedzibą ul. Zarzewska
52/13 93-129 Łódź

•

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu
można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro2@csd-eco.pl

•

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Konkursu, jego dokumentacji, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród, a także
rozliczenia konkursu.

•

Organizator będzie zbierał następując dane:

1) Imię i nazwisko ucznia będącego autorem pracy konkursowej
2) Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym
uczestnika konkursu w sprawach związanych z konkursem
3) Adres szkoły uczestnika konkursu
4) Wskazanie klasy, do której uczęszcza uczeń
5) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia
•

Dane osobowe są podawane przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednak
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

•

Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.

•

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z
wymienionych powyżej celów ich przetwarzania, z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach
archiwalnych.

•

Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy przesłać maila na
adres: biuro2@csd-eco.pl

•

Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak w przypadku, gdy uczestnik/przedstawiciel ustawowy
uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb realizacji konkursu, zgłoszenie nie bierze udziału w konkursie i
podlega zniszczeniu.

•

Dane osobowe laureatów konkursu i osób wyróżnionych będą przechowywane przez
okres realizacji projektu.

•

Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o
wynikach konkursu.

20. Postanowienia końcowe – nadesłanie pracy stanowi akceptację Regulaminu konkursu. W
sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Stają się one obowiązujące z chwilą ich
publikacji na stronie internetowej Organizatora, w zakładce Konkurs Międzyszkolny „ECOAEROZOL. Nie gazuj naszej Ziemi”
21. Załączniki:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Międzyszkolnym Konkursie „ECO-AEROZOL. NIE
GAZUJ NASZEJ ZIEMI”
Klauzula informacyjna RODO

