
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 

Cerrad Sp. z o.o. 

Urząd Miejski w Starachowicach 

 

 

§ 1 

Założenia konkursu 

 

1. „OgródEKo” to konkurs, w ramach którego uczniowie starachowickich szkół podstawowych 

nagrywają film tematycznie związany z problematyką ekologii w życiu młodych ludzi. 

2. Konkurs ma na celu: 

– propagowanie recyklingu, 

– zachęcanie do podejmowania lokalnych działań w zakresie gospodarki odpadami, 

– wskazywanie szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach indywidualnych 

oraz stosowania starych kotłów węglowych o wysokiej emisji zanieczyszczeń, 

– wskazywanie szkodliwości stosowania niskoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz ciepła 

sieciowego, 

– propagowanie działań służących oszczędności energii, poprzez stosowanie 

termomodernizacji i innych metod ograniczania zużycia energii zarówno elektrycznej, 

jak i cieplnej, 

– promowanie zrównoważonego transportu w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem 

komunikacji publicznej oraz rowerów jako środka transportu, 

– wskazywanie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i środowiska naturalnej 

oraz sposobów ograniczających narażenie na złą jakość powietrza. 

3. Zgłoszony film może dotyczyć jednego lub większej ilości wybranych problemów. Mile 

widziane będą filmy promujące dobre zachowania ekologiczne. 

 
 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do uczniów starachowickich szkół 

podstawowych. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Autorami zgłoszonych filmów mogą być drużyny szkolne, reprezentujące poszczególne 

szkoły podstawowe (maksymalna liczba osób w drużynie – 5). Każdą szkołę mogą 

reprezentować maksymalnie dwie drużyny, z których każda może zgłosić jeden film. 

4. Czas trwania zgłoszonego filmu nie może przekraczać 2 minut. 

5. Film może być zrealizowany za pomocą dowolnego sprzętu do nagrywania (kamera, telefon 

komórkowy, inne). 

6. Zgłoszony film powinien być efektem samodzielnej pracy, a zgłoszona praca konkursowa 

nie może być wcześniej nagrodzona, publikowania oraz nie może naruszać praw autorskich 

osób trzecich. 

7. Przyjmowanie prac konkursowych odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: 



csr@cerrad.com 

8. W przesłanym mailu powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące zgłoszenia: 

nazwa drużyny, skład osobowy drużyny, nazwa szkoły i tytuł filmu, formularz zgłoszeniowy, 

wypełnione zgody. 

9. Uczestnik przesyła prace w formie elektronicznej. Do przesłanych projektów należy załączyć 

skany uzupełnionych i podpisanych dokumentów: formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę 

informacyjną (załączniki do niniejszego Regulaminu). 

10. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia i klauzula informacyjna są dostępne na stronie: 

www.cerrad.com  

11. Wszelkie informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych 

przez uczestników są zawarte w Klauzuli informacyjnej, dostępnej na www.cerrad.com 

 

§ 3 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, dokona oceny wszystkich 

nadesłanych prac pod względem walorów artystycznych oraz interpretacji tematu według 

kryteriów: 

1) pomysłowość i oryginalność pracy – 40% wagi oceny (od 0 do 8 punktów), 

2) związek pracy z tematyką – 30% wagi oceny (od 0 do 6 punktów), 

3) technika wykonania - 30% wagi oceny (od 0 do 6 punktów). 

 

§ 4 

Harmonogram konkursu i ocena prac konkursowych 

1. Przyjmowanie prac konkursowych – do 31.12.2021 r. 

2. Zgłoszone do Konkursu filmy zostaną ocenione pod względem w/w wymogów formalnych 

i estetycznych przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów składającą się z 6 

osób tj. przedstawicieli Cerrad Sp. z o.o. i Urzędu Miasta Starachowice. Decyzja Komisji jest 

ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

3. Wyniki oraz zwycięskie prace opublikowane będą na: www.cerrad.com, na kanałach Social 

Media Cerrad oraz Urzędu Miasta, na www.starachowice.eu oraz na kanale TV Ratusz  

4. Ocena prac przez Komisję konkursową nastąpi do dnia 31 stycznia. Wtedy też zostaną 

opublikowane oficjalne wyniki.  

5. Spośród uczestników konkursu zostaną wybrani laureaci, zgodnie z § 5 ust. 1. 

6. O oficjalnym wręczeniu nagród Organizator poinformuje po ogłoszeniu wyników.  

 

§ 5 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrodami w konkursie są: 

1) Nagroda główna: voucher o wartości 12 000 złotych na wykonanie Zielonego Ogrodu (zakup 

roślin i wykonanie projektu ogrodu) na terenie szkoły reprezentowanej przez zwycięską 

drużynę oraz nagrody rzeczowe dla członków zwycięskiej drużyny.   

2) Upominki dla członków drużyn biorących udział w konkursie. 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Wraz ze zgłoszeniem/przesłaniem swojego udziału w konkursie zgodnie z § 2 niniejszego 

Regulaminu, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy 

konkursowej - filmu, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego 

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

http://www.cerrad.com/
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których film utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania filmu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 

4) wykorzystywanie filmu w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z 

innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania na bilbordach, reklamach lub innych 

technikach. 

2. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek 

filmu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

3. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać film oraz jego opracowania bez 

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także Organizatora 

do wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

4. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z 

uzyskanych zezwoleń. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 

Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz 

zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności oryginału 

egzemplarza filmu. 

7. Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 

filmu oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszego 

zarządzenia. 8. Organizator może według własnego uznania dokonywać modyfikacji lub 

poprawek filmu nabytego na mocy niniejszego zarządzenia. 

9. Uczestnik zrzeka się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

10.Wszelkie przekazane przez Uczestnika na Organizatora nośniki danych zawierające film 

stają się własnością Organizatora z chwilą ich przekazania. 

11.Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw 

osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające w/w prawa nie 

będą brane pod uwagę w Konkursie. 

12.W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane 

na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

 

 

 § 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy: 

1) nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

2) nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu; 

3) ich artystyczny poziom przekazu będzie niezadowalający; 

4) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie 

konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana regulaminu 



będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego regulaminu na stronie 

www.starachowice.eu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

Załącznik nr 1 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„OgródEko” 

 

Dotyczy pliku - pracy konkursowej o nazwie:……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko autora/autorów pracy: 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

 

Klasa: 

Nazwa szkoły i adres:…………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail / numer telefonu opiekuna do kontaktu: 

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

 

Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnego/prawnych  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

 

Oświadczam że, 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „OgródEKo” organizowanym przez 

Urząd Miejski w Starachowicach oraz firmę Cerrad sp. z.o.o. i akceptuję jego warunki, 

 

2.    Wyrażam      zgodę       na       udział: 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 



5…………………………………….. 

(imię i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie, 

 

3. wyrażam   zgodę   na   nieodpłatne    wykorzystanie    pracy   mojego   dziecka    przez    

Organizatora, w jego działalności statutowej oraz zgodnie z celami wskazanymi w 

Regulaminie, 

4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa 

majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone, 

5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu, 

6. z   chwilą   przekazania   pracy   konkursowej   organizatorowi    konkursu,   uczestnik   

nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do tej pracy  w rozumieniu   ustawy z   dnia 4 lutego 1994 r.   – oprawie 

autorskim i prawach   pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących 

polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego 

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których film utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania filmu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

d) wykorzystywanie filmu w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi 

podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania na bilbordach, reklamach lub innych technikach. 

 

7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi 

nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej 

oraz zezwalania  na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 

8. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

 

Data i podpis rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnego/prawnych 



 

 

Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna) 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest  Cerrad Sp. z 
o.o. z siedzibą w 27-200 Starachowice, ul. Radomska 49B. 

2. Dane osobowe udostępniane będą Urzędowi Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45, 
27-200 Starachowice, który w konkursie jest współorganizatorem konkursu. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za 
pośrednictwem   poczty elektronicznej e-mail: iod@cerrad.pl bądź na adres siedziby Cerrad 
sp. z o.o. 

4. Dane osobowe,   będą   przetwarzane w celu   organizacji, przeprowadzenia i   promocji   
Konkursu, a także w działalności edukacyjno - informacyjnej Urzędu Miejskiego w 
Starachowicach. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. 
b RODO. 

6. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą 
być przekazane   fundatorom    nagród    w    celu    dopełnienia    wymogów    formalnych    
związanych  z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia 
nagrody. Dane osobowe mogą być również przekazane służbom informatycznym 
obsługujących konkurs. 

7. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu. 

8. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych 
uczestników w konkursie, na stronie internetowej www.cerrad.com, na kanałach SoMe 
Cerrad, YouTube oraz Urzędu Miasta, na www.starachowice.eu oraz na kanale TV Ratusz. 
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 roku  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – 
przez czas określony w tych przepisach. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych. 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 

11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano 
na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 
wskazanych w pracy     konkursowej w sposób zautomatyzowany. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących 

dziecka – autora  pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia 

pracy konkursowej poprzez stronę www.cerrad.com, na kanałach SoMe Cerrad, YouTube oraz 

Urzędu Miasta, na www.starachowice.eu oraz na kanale TV Ratusz, w mediach oraz w ramach 

działalności promocyjnej, reklamowej oraz edukacyjno-informacyjnej Organizatora 

1…………………………………….. 

mailto:iod@cerrad.pl


2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronie 

internetowej Organizatora. 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz z 
nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 
1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


