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REGULAMIN KONKURSU 

„Uczniowskie ekonawyki” 

 

§1 

ORGANIZATORZY 

 

1. Organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia ul. Żurawia 6/12; 00-503 Warszawa; NIP: 

525-19-68-693 REGON: 01-09-53-867 KRS: 0000137164, zwany dalej 

„Organizatorem” 

2. Sponsorem nagród w konkursie jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (03-872), ul. Zabraniecka 20 NIP: 521-32-89-895,  

REGON 01-57-31-717, KRS: 0000210289, zwany dalej „Sponsorem” 

 

§2 

SŁOWNIK REGULAMINU 

 

Uczestnik: Uczniowie Klas I-VI pod kierunkiem Nauczyciela Prowadzącego ze szkoły 

podstawowej, mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej.  

Nauczyciel Prowadzący: Przedstawiciel Kadry Pedagogicznej Szkoły, który na podstawie 

upoważnienia Dyrektora Placówki zgłasza konkretną klasę tej Szkoły do udziału w konkursie. 

Obowiązkiem Nauczyciela Prowadzącego poza zgłoszeniem będzie przesłanie pracy 

konkursowej w sposób wskazany przez Organizatora.  

Prezentacja Multimedialna: Prezentacja wykonana i zapisana w formacie wideo .mp4, którą 

Nauczyciel Prowadzący może pobrać ze strony www.naszaziemia.pl/uczniowskieekonawyki. 

Prezentacja Multimedialna zawiera odpowiednio przygotowany (prosty i zrozumiały) 

edukacyjny materiał dotyczący dbałości o środowisko naturalne i wyrabianie w sobie 

określonych ekologicznych postaw i zachowań (ekonawyków) oraz informacje niezbędne do 

udziału w Konkursie. Przedstawienie (pokazanie/ wyświetlenie na komputerze) Prezentacji 

Multimedialnej Uczestnikom konkursu przez Nauczyciela Prowadzącego, jest warunkiem 

udziału w konkursie i dla poprawności wykonania zadania konkursowego jest niezbędne. 

Nauczyciel Prowadzący może w sprawie Prezentacji Multimedialnej, w tym sposobu 

wyświetlenia, komentarza czy formy lekcji z użyciem Prezentacji Multimedialnej korzystać z 

własnej wiedzy i doświadczenia lub/oraz kontaktować się w tej sprawie z Organizatorem.  

Zgłoszenie konkursowe: Nauczyciel Prowadzący do dnia 31 marca 2021 roku jest 

zobowiązany do przesłania Pracy Konkursowej na adres: konkurs@naszaziemia.pl . 

Załącznikiem do Zgłoszenia Konkursowego jest upoważnienie imienne Dyrektora Placówki dla 

Nauczyciela Prowadzącego. 

Dzieło lub Praca Konkursowa: stanowi wypełniony formularz sprawozdania z 

przeprowadzonej akcji, wraz z dokumentacją zdjęciową lub wideo.  

Formularz Sprawozdania: Formularz zapisany w formacie .doc. albo .odt. W formularzu 

Nauczyciel Prowadzący podaje: swoje imię i nazwisko, liczbę uczniów biorących udział w 
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konkursie, pełną nazwę szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny a 

także wypełnia rubryki efektów przeprowadzonej akcji.  

Szkolna Kampania Promocyjna: Zespół dowolnych działań takich jak na przykład wystawa 

prac rysunkowych, spektakl teatralny, piosenka lub wiersz, gazetka szkolna, happening, etc., 

przygotowanych i wykonanych przez Uczestników Konkursu pod nadzorem Nauczyciela 

Prowadzącego w zaplanowanym przez Uczestników czasie i zarejestrowanych za pomocą 

zdjęć lub video w formie Relacji z Konkursu.  

 

§3 

UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do Uczniów klas I-VI szkół podstawowych pod kierunkiem 

Nauczyciela Prowadzącego. 

2. Uczestnikiem jest klasa szkolna pod kierownictwem Nauczyciela Prowadzącego, 

zgłoszona na podstawie upoważnienia imiennego Dyrektora Placówki. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest:  

a. Pobranie Prezentacji Multimedialnej ze strony 

www.naszaziemia.pl/uczniowskieekonawyki. 

b. Pokazanie/wyświetlenie Uczestnikom Prezentacji Multimedialnej pt. 

„Uczniowskie ekonawyki” z ewentualnym komentarzem od Nauczyciela 

Prowadzącego. 

c. Przesłanie w terminie do 31 marca 2021 roku do godz. 23.59 Pracy 

Konkursowej na adres: konkurs@naszaziemia.pl 

 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie 

www.naszazimia.pl/uczniowskieekonawyki  i trwa do 31 marca 2021 r. włącznie do 

godziny 23.59.  

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja szkolnej kampanii promującej 

wybrane ekonawyki, zgodnej z wytycznymi/ materiałami zawartymi w Prezentacji 

Multimedialnej oraz przygotowanie z tej kampanii Relacji.  

3. Relacja Fotograficzna/ Wideo z przeprowadzonej kampanii oraz wypełniony formularz 

sprawozdania zwane są dalej Zadaniem Konkursowym przygotowanym w formie 

Dzieła.  

4. Szkolną Kampanię Promującą ekonawyki można wykonać w dowolnej wybranej 

przez Uczestników formie. 

5. Dzieło, czyli Relację z Kampanii można przygotować albo w formie Relacji 

Fotograficznej albo Relacji Wideo. 
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6. Ocenie podlegać będzie relacja z przeprowadzonej kampanii oraz wypełniony 

formularz sprawozdania. 

7. Kryteria oceny: 

a. poprawność merytoryczna przekazywanych treści, 

b. atrakcyjność form przekazywanych treści, 

c. interaktywność form przekazywanych treści (kampanie aktywnie wychodzące 

do odbiorców i angażujące ich w przyswajanie przekazywanych treści będą 

wyżej oceniane, niż kampanie biernie podające informacje), 

d. zasięg kampanii (szacunkowa liczba osób objętych kampanią tj. Klasa, więcej 

Klas, Cała Szkoła, Rodzice, etc.).  

8. Relacje z Kampanii (Relacja Foto/Wideo oraz Formularz Sprawozdania) przysyłane 

będą przez Nauczyciela Prowadzącego drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@naszaziemia.pl.  

9. Relacja z Kampanii powinna zawierać: 

a. opis przebiegu kampanii i zestawienie efektów w formularzu udostępnionym 

przez Organizatora.  

b. dokumentację fotograficzną lub filmową, która zobrazuje przebieg i efekty 

przeprowadzonej kampanii. 

10. Nauczyciel Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody 

wynikające z naruszenia Wytycznych dotyczących Dzieła. Jeżeli roszczenie z tego 

tytułu zostanie wysunięte przez osobę trzecią wobec Organizatora, Nauczyciel 

Prowadzący wystąpi w obronie Organizatora Konkursu oraz w pełni zabezpieczy go i 

zwolni z odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. W związku z tym 

Nauczyciel Prowadzący zanim udostępni Dzieło Organizatorowi upewni się, że 

posiada zgodę rodziców na przekazania praw autorskich do dzieła ich dzieci i 

wykorzystania wizerunku ich dzieci  na potrzeby Konkursu i w związku z tym ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła oraz  zapewnia, że na mocy udzielonych 

upoważnień jest osobą wyłącznie upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy 

przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.  

11. Nauczyciel Prowadzący akceptując regulamin oświadcza, że posiada prawo do 

przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia na 

mocy udzielonych mu upoważnień rodziców uczniów z klas biorących udział w 

Konkursie, oraz oświadcza, że przenosi na Organizatora na podstawie udzielonych 

upoważnień nieograniczone prawa do korzystania z dzieła bez wynagrodzenia. 

12. Dzieło w postaci Relacji z Kampanii oraz Formularza Sprawozdania musi spełniać 

następujące wytyczne. Nie może:  

a. być sprzeczne z prawem. 

b. naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich; 

c. zawierać słów wulgarnych; 

d. zawierać szokujących treści; 

e. być obsceniczne, pełne agresji lub przemocy; 

f. być niezgodne z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi i/oraz 

moralnymi; 
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g. zawierać treści pornograficznych ani erotycznych; 

h. obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla Organizatora; 

i. obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika; 

j. obraźliwe dla osób trzecich; 

k. zawierać danych osobowych osób trzecich, z wyjątkiem Uczestnika; 

l. zawierać marek ani produktów konkurencyjnych w stosunku do Partnera  

Konkursu jakim jest firma Procter and Gamble; 

m. zawierać ani sugerować treści reklamowych; 

n. wskazywać innych stron internetowych;  

13.  W przypadku, gdy treść Dzieła będzie sprzeczna z powyższymi zasadami 

Organizator jej nie zatwierdzi, nie przyjmie Zgłoszenia o czym poinformuje 

Nauczyciela Prowadzącego  w wiadomości prywatnej, podając powód odmowy 

przyjęcia Zgłoszenia.  

14. Dzieła mogą zostać wykorzystane i opublikowane przez Organizatora na jego profilu 

Facebookowym i Instagramie  i stronie internetowej www.naszaziemia.pl, na co 

Nauczyciel prowadzący  na podstawie upoważnień udzielonych przez rodziców  

Uczestników Konkursu  wyraża zgodę.  

15. Dzieła mogą być wykorzystywane przez Sponsora w celach promocyjnych związanych 

z prowadzoną przez Sponsora działalnością. W szczególności Sponsor może 

publikować i udostępniać Dzieła na swojej stronie internetowej oraz zamieszczać je w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych na co Nauczyciel prowadzący wyraża 

zgodę na podstawie upoważnień udzielonych mu przez rodziców Uczestników 

Konkursu.  

16. Do konkursu może być zgłoszona przez jednego Nauczyciela Prowadzącego tylko 

jedna praca z jednej Klasy.  

17. Prace zgłoszone po terminie, bez względu na powód opóźnienia, nie będą brały 

udziału w dalszych etapach konkursu.  

 §5 

ZWYCIĘZCY 

1. W celu wyłonienia Laureatów oraz oceny nadesłanych Zadań Konkursowych 

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursu będzie czuwała nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu 

oraz nad wyłonieniem zwycięzców. O składzie Komisji Konkursu, o której mowa w 

regulaminie, decyduje Organizator.  

3. Kryterium wyboru Zadań Konkursowych będzie swobodna ocena Komisji Konkursu, 

dokonana zgodnie z art. 921 § 2 Kodeksu Cywilnego, pozwalająca uznać je za 

najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe. 

4. Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną wybrane przez Komisję (dalej: „Zwycięzcy”) 

zostaną nagrodzone. 

5. Komisja Konkursowa wybierze 15 zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 14 kwietnia 2021 roku. Wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia. 
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§ 6 

NAGRODY 

 

1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami”):  

a. Nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2.000 złotych brutto (dwa 

tysiące złotych brutto) (dalej: „Nagroda I stopnia”) przyznana będzie w formie 

mini grantu z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do pracowni 

przyrodniczych, lub na materiały do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji 

odpadowej w szkole Uczestnika Konkursu; lub na sfinansowanie atrakcyjnych 

prelekcji związanych z poprawną segregacją odpadów.  W Konkursie zostanie 

przyznane 5 (pięć) nagród, o których mowa powyżej. 

b. Nagroda II stopnia - zestaw upominków zawierający: 1 plecaczek/worek 

materiałowy oraz 1 bidon (dalej: „Nagroda II stopnia”). Zestawy odpowiadać 

będą liczbie Uczestników zgłaszających zwycięską Relację Konkursową. W 

Konkursie zostanie przyznanych 10 (dziesięć) nagród, o których mowa 

powyżej. 

2. Nagrody I Stopnia zostaną przekazane na podstawie umowy darowizny podpisanej 

między Organizatorem a szkołą Uczestnika-Laureata konkursu.  

3. Organizator przekazuje Nagrodę II Stopnia Zwycięzcy na adres wskazany do 

korespondencji. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który 

Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do 

Nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub 

korzystania z Nagrody przez Zwycięzców.  

 

 

§7 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator i 

Sponsor. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników Konkursu będą przetwarzane 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu 

identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i 

ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska Uczestnika i  Szkoły 

Podstawowej ( numer, miejscowość) Zwycięzców Konkursu, w tym również w 

serwisach internetowych Organizatora i Sponsora Nagrody  - nie dłużej niż przez 

okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie 

nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z 

koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do 

Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych 

w powyższym zakresie. 
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2. Organizator i Sponsor będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe zwycięzców 

konkursu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Podanie przez przedstawiciela ustawowego  danych osobowych Uczestnika 

wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w 

Konkursie. W okresie przetwarzania danych przedstawiciel ustawowy Uczestnika ma 

prawo dostępu do treści  danych osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz 

ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania  danych Uczestnika, w przypadkach wskazanych 

przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

należy kierować do Organizatora, na adres: Fundacja Nasza Ziemia ul. Żurawia 6/12; 

00-503  Warszawa. 

 

§8 

PRAWA DO UTWORU I OCHRONA WIZERUNKU 

 

1. Przesyłając do Konkursu pracę konkursową Nauczyciel Prowadzący oświadcza, że:  

a. Praca konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz 

że na podstawie udzielonych mu upoważnień posiada on  prawa do utworu i 

prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Nauczyciel 

Prowadzący na podstawie udzielonych mu upoważnień gwarantuje, iż w 

czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz 

Osób trzecich. Dodatkowo zobowiązuje się do  dostarczenia  Organizatorowi 

konkursu zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestników Konkursu, 

udzielonej przez przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu. Brak 

zgody o której mowa powyżej jest równoważny z unieważnieniem pracy 

konkursowej.  

b. korzystanie z Dzieła zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy 

niczyich praw, dóbr, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub 

na podstawie przyjętego zobowiązania.  

2. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co 

do praw przysługujących do przesłanego przez Uczestnika w ramach Konkursu 

Dzieła, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego Dzieła z Konkursu.  

3. Z chwilą przesłania Dzieła do Organizatora  – udzielona zostaje  Organizatorowi i 

Sponsorowi niewyłączna licencja, na korzystanie z Dzieła w ramach stron 

internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez 

Organizatora i Sponsora Konkursu, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania 

do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w 

celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, w tym innym uczestnikom, 
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niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu 

dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych. Licencja obejmuje prawo do 

udzielania dalszych licencji (sublicencji). Licencja ta może być wydana bez 

ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego bez wynagrodzenia zarówno 

dla Uczestnika jak i dla innych podmiotów. 

4. Organizator i Sponsor,  lub wskazana przez nich osoba jest uprawniona do 

dokonywania opracowań Dzieła i do korzystania i rozporządzania tymi 

opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.  

 

§9 

REKLAMACJE 

 

1. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu Konkursu, jego uczestnicy 

mogą zgłosić reklamacje wyłącznie na piśmie w terminie 3 dni. Termin ten biegnie  od 

dnia ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego) pod 

adresem Organizatora Konkursu.  

2.  Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane. 

3.  Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 dni po upływie terminu składania 

reklamacji przez komisję powołaną w tym celu przez Organizatora. Decyzja komisji 

będzie ostateczna. 

 

 

§10 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem i akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi. 

3. Organizator ma prawo odwołać lub zawiesić Konkurs według własnego uznania w 

dowolnym momencie. 

4. Organizator oraz  wszelkie podmioty zaangażowane przez Organizatora do 

przeprowadzenia Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i wykluczają 

wszelkie odszkodowania podczas uczestnictwa w Konkursie. Zwycięzca ponosi pełną 

i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody, zaś Organizator wyklucza 

swoją odpowiedzialność za wszelkie wypadki lub szkody Zwycięzcy lub jakichkolwiek 

osób trzecich w związku z wykorzystaniem Nagrody. Nie ma żadnej możliwości 

odwołania na drodze sądowej 

5. Organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności co do jakości/gwarancji 

dotyczącej Nagrody. 
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6. Jeżeli zajdą uzasadnione podejrzenia, że przedstawiciel ustawowy Uczestnika w 

jakikolwiek sposób manipuluje konkursem lub nie przestrzega postanowień 

Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy takiego Uczestnika z Konkursu ze 

skutkiem natychmiastowym. Ponadto taki Uczestnik zostanie automatycznie 

wykluczony z wszelkich przyszłych konkursów / promocji organizowanych przez 

Organizatora przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu. 

7. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora 
www.naszaziemia.pl/uczniowskieekonawyki 

 

Warszawa, 21.01.2021 

http://www.naszaziemia.pl/uczniowskieekonawyki

