REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO EKOPAKA 2020
DOMOWE ROZWIĄZANIA RECYKLINGOWE

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Konkursu Fotograficznego EkoPaki („Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu jest firma Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. („Organizator").
3. Regulamin Konkursu („Regulamin”) jest rozsyłany wraz z zaproszeniem do konkursu do osób

reprezentujących 30 szkół z obecnej edycji programu Ekopaka. Regulamin znajduje się również na stronie
internetowej Organizatora www.ekopaka.org

4. Konkurs odbywa się w ramach II edycji programu Ekopaka dla 30 szkół z województwa
mazowieckiego. Lista szkół na www.ekopaka.org

5. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od 8 czerwca 2020 r. do 21 czerwca 2020 r.
6. Celem Konkursu jest promowanie domowych rozwiązań recyklingowych przy pomocy fotografii
wykonywanych aparatami w telefonach komórkowych.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest bezpłatny, dobrowolny i otwarty dla wszystkich dzieci z klas szkół biorących udział w
bieżącej edycji programu Ekopaka, tzn z klas, w których realizowane są zajęcia w ramach programu
EkoPaka.
2. Uczestniczką lub Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna do 12 roku życia (12 lat nieskończone)

3. Uczestniczki lub Uczestnicy do 12. roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub przedstawicieli
ustawowych na wzięcie udziału w Konkursie.

4. Zgłoszenia dokonują opiekunowie prawni dzieci, podając przy tym nazwę i numer szkoły oraz
miejscowość.

III. Zasady zgłaszania prac konkursowych
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie zgłoszone przez Uczestniczkę lun Uczestnika. Fotografie
muszą być wykonane aparatem w telefonie komórkowym, a ich tematem jest organizacja segregacji
odpadów we własnym gospodarstwie domowym.

2. Aby wziąć udział w Konkursie rodzic/przedstawiciel/przedstawicielka ustawowy/ustawowa
niepełnoletniej Uczestniczki lub niepełnoletniego Uczestnika musi wypełnić odpowiedni Formularz
Zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego regulaminu, a następnie dostarczyć skan lub zdjęcie
cyfrowe Formularza wraz z fotografiami autorstwa Uczestniczki lub Uczestnika.

3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i podpisanie przez
rodzica/przedstawiciela/przedstawicielkę ustawowego/ustawową niepełnoletniej Uczestniczki lub
niepełnoletniego Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w punkcie II 3
Regulaminu.
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4. Zgłoszenie należy dostarczyć pocztą elektroniczną:
a) na adres ekopaka@interseroh.pl, w tytule wiadomości wpisując imię i nazwisko
Uczestniczki/Uczestnika
lub
b) przez komunikator Messenger – jako wiadomość do programu EkoPaka
www.facebook.com/ekopaka/ z informacją: konkurs.
Fotografie konkursowe oraz skan/zdjęcie formularza muszą być przesłane jako niespakowane,
nieskompresowane załączniki.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia zgłoszenia poprzez
Internet z winy nieleżącej po stronie Organizatora.

6. Aby zgłoszenie Uczestniczki lub Uczestnika zostało zakwalifikowane do Konkursu, musi zawierać:
a) od 1 do 3 fotografii zapisanych jako pliki cyfrowe (każdy plik nie większy niż 5 MB, format pliku JPG
z maksymalną jakością, nazwy powinny składać się z nazwiska i imienia autora (bez znaków
diakrytycznych) oraz kolejnego numeru fotografii wg schematu „nazwisko_imie1.jpg”

b) Skan - zdjęcie - wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego - stanowiący załącznik
do niniejszego Regulaminu.

7. Można zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe zawierające od 1 do 3 fotografii, czyli w sumie
maksymalnie 9 zdjęć.
8. Fotografie muszą być wykonane cyfrowo w technice barwnej lub czarno-białej. Dozwolona jest
obróbka polegająca jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, tonowaniu, czyli zabiegi
odpowiadające czynnościom wykonywanym w tradycyjnej ciemni fotograficznej. Wszelkie inne zmiany,
opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Fotografia niespełniająca powyższych wymogów nie
zostanie dopuszczona do Konkursu.
Zabronione jest zgłaszanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz prac
przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich. Takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie.
O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje komisja.

9.

10. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 21 czerwca 2020 r. o godz. 23.59.
IV. Ocena przez komisję Konkursu
1. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie trzyosobowa komisja, której skład
zostanie ustalony przez Organizatora. Obrady komisji będą niejawne, a opinie komisji o poszczególnych
fotografiach nie będą udostępniane.

2. Prace będą oceniane w pod kątem:
a) pomysłowości w domowym recyklingu,
b) znajomości systemu segregacji.
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3. Wyniki konkursu zostaną podane 22 czerwca 2020 roku.
4. Od decyzji komisji Konkursu przysługuje mailowe odwołanie, w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia
wyników. Odwołanie rozpatruje komisja w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania odwołania. Adres
mailowy dla odwołań to: ekopaka@interseroh.pl
5. Komisja Konkursu może przyznać nagrody pozaregulaminowe.

V. Nagrody
1. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu wybierze I, II i III miejsce. Informacja o wynikach konkursu
zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora oraz przesłana mailem do
opiekunki/opiekuna Uczestniczki/Uczestnika.
Laureatki/Laureaci miejsc I, II i III otrzymają do Organizatora otrzymają nagrody rzeczowe: I
miejsce – słuchawki bezprzewodowe, II miejsce – zestaw MakeDo, mazaki-pieczątki, III miejsce –
zestaw zestaw MakeDo.

2.

3. Przekazanie nagród odbędzie się drogą pocztową. Inna forma odbioru nagród jest możliwa
wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach z Organizatorem.

VI. Prawa autorskie
1. Z chwilą doręczenia fotografii Organizatorowi rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniej
Uczestniczki lub niepełnoletniego Uczestnika:

a) oświadcza, iż Uczestniczka/Uczestnik jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże fotografii, które
nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

b) oświadcza, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także
uzyskał wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii w ramach Konkursu oraz w zakresie
poniższej licencji;

c) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z
fotografii w celach promocyjnych i informacyjnych działalności edukacyjnej Organizatora, na wszystkich
znanych w dniu Zgłoszenia polach eksploatacji, w tym w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie
od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub
upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii
takich zapisów; archiwizacja zapisów;

- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci
internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, społecznościowych, multimedialnych i
komputerowych), wykorzystanie interaktywne;
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- wykorzystywanie w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, informacyjnych, publikacjach
pokonkursowych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi
dobrami lub utworami, w tym prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

2. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności w serwisach internetowych
Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych, prezentacjach
multimedialnych, publikacjach pokonkursowych.

3. Korzystanie z fotografii w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z
poszanowaniem praw osobistych Uczestniczki/Uczestnika.

VII. Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki/Uczestnika w zakresie i celu niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu z jej/jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla
udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestniczek/Uczestników jest Organizator. Osoby, których
dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informacja o
przetwarzaniu danych znajduje się na stronie internetowej www.interseroh.pl.

3. Dane osobowe Uczestniczek/Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w zakresie
i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem daną Uczestniczkę lub danego
Uczestnika oraz umieszczenia jej/jego danych osobowych na liście Laureatek/Laureatów Konkursu, a
także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z licencji
udzielonej przez rodzica/przedstawiciela ustawowego Uczestniczki/Uczestnika konkursu.

4. Ww. dane będą także udostępniane podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką,
w szczególności w zakresie związanym z realizacją Konkursu, a także prezentacją jego
Uczestniczek/Uczestników i Laureatek/Laureatów oraz ich prac konkursowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Zmian w Regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej
Organizatora. Zmiany Regulaminu stają się wiążące w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Jednakże
Uczestniczce/Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie
do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.

3. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w Regulaminie Konkursu okaże się
nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestniczki lub Uczestnika z Konkursu
oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.
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4. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych
z naruszeniem praw autorskich bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z fotografii zgłoszonej do
Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniej
Uczestniczki lub niepełnoletniego Uczestnika, który przesłał daną fotografię, będzie zobowiązany
zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone
lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty
sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w
każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

6. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
8. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla
miejsca siedziby Organizatora.

Warszawa, 5.06.2020 r.
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Formularz Zgłoszeniowy
do KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
EKOPAKA 2020
DOMOWE ROZWIĄZANIA RECYKLINGOWE

Imię i nazwisko dziecka - Uczestniczka / Uczestnik do 12. roku życia (12 lat nieskończone)
………………………………………………...……………………......................................................
Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………...…………………………......................................................
Rok urodzenia dziecka .....................................................
Adres zamieszkania …………………………….……………………………………………………………
Nazwa i numer szkoły podstawowej
……………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły………………………………………………………………………………………
e-mail/telefon do opiekuna …………………………………………………………………………....
Liczba zgłoszonych prac ……....
Oświadczam, że autorką/autorem* prac zgłoszonych do Konkursu Fotograficznego EkoPaka 2020 jest
………………………………………………………………………… i przysługują jej/mu* wszystkie prawa
autorskie do tychże fotografii, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich
i jako rodzic/przedstawiciel ustawowy* niepełnoletniego Uczestnika:

a) oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego
postanowienia

b) oświadczam, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także
uzyskałam/uzyskałem* wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii w ramach Konkursu
oraz w zakresie udzielonej licencji

c) udzielam Organizatorowi w imieniu autorki/autora* nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej
licencji) na korzystanie z fotografii zgłoszonych do Konkursu

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem

rodzicem/przedstawicielem ustawowym* na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz na wykorzystanie przez Organizatora fotografii z wizerunkiem
niepełnoletniego Uczestnika, pochodzących z wernisażu lub innego wydarzenia związanego z
Konkursem, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu

e) oświadczam, że wyżej wymieniona szkoła, do której uczęszcza moje dziecko, jest uczestnikiem II
edycji programu EkoPaka.

f) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
*niepotrzebne skreślić

Data i miejscowość ……………………………….

Czytelny podpis …………………………………………..

