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Regulamin Konkursu  

 „EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – konkurs ekologiczny”  

 

I. Definicje 

 

1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie 

wskazane poniżej: 

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

1.2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 

3, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975. 

1.3. Konkurs – konkurs „EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – konkurs 

ekologiczny” organizowany i przeprowadzany przez Organizatora, którego zasady 

zostały określone w niniejszym Regulaminie.  

1.4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie. 

1.5. Zwycięzca lub laureat – Uczestnik, którego praca nadesłana w ramach Konkursu 

została wybrana przez Jury Konkursu do uhonorowania nagrodą zgodnie z pkt. V 

Regulaminu.  

 

II. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem Konkursu jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Kwiatowej 3, NIP: 6793096735. 

2. Temat Konkursu to: „EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – konkurs ekologiczny”. 

3. Konkurs „EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – konkurs ekologiczny” 

przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.  

4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

a) napisanie autorskiego scenariusza z propozycją ciekawych pomocy 

dydaktycznych; 
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b) napisanie autorskiego utworu: piosenki, wiersza, bajki lub opowiadania; 

c) przedstawienie autorskiej propozycji pracy plastycznej wraz z fotorelacją.  

5. Wszystkie wytwory i propozycje tekstów powinny być autorskie i powinny 

nawiązywać do tematyki ekologicznej.  

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  

09.201.1540 ze zm.). 

7. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

III.  Zasady ogólne Konkursu 

 

1. Konkurs trwa w okresie od 13 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego z całej 

Polski (w przypadku wysyłki nagród Organizator nie realizuje przesyłek 

zagranicznych).  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) ukończenie 18 lat oraz dysponowanie pełną zdolnością do czynności prawnych; 

b) dysponowanie statusem rezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu 

przepisów prawa podatkowego; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu;  

d) wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako laureata 

Konkursu (na stronie internetowej Organizatora www.blizejprzedszkola.pl i w 

mediach społecznościowych Organizatora); 

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu 

oznaczenia go jako autora pracy przy jej publikacji w ramach działalności 

Organizatora (na łamach miesięcznika „Bliżej Przedszkola”, na stronie 

internetowej www.blizejprzedszkola.pl, w ewentualnych przyszłych publikacjach 

wydawniczych Organizatora), w tym także w ramach działań promocyjnych i 

marketingowych Organizatora; 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
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f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku autora pracy i 

publikacji tego wizerunku – przy publikacji zwycięskiej lub wyróżnionej pracy na 

łamach miesięcznika „Bliżej przedszkola” oraz na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl w notce o autorze. 

4. Z chwilą odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Zwycięzca przenosi na Organizatora 

całość autorskich praw majątkowych do pracy Zwycięzcy (dalej także jako Utwór) na 

wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: 

a. wykorzystywanie całości lub/i fragmentów bądź dowolnych elementów 

Utworu, we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach 

książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i 

informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub 

fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub/i fragmencie w celu 

promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, 

audio, medialnych. Za wykorzystywanie Utworu Strony uważają również 

każdą formę udostępniania, okazywania i rozpowszechniania w całości lub w 

częściach w celach reklamowych lub promocyjnych; 

b. wykorzystywanie całości lub/i fragmentów bądź dowolnych elementów 

Utworu na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych lub przekazywanie 

innym podmiotom, bez ograniczenia ich kręgu, uprawnienia do 

wykorzystywania Utworu w ten lub inny sposób w sposób wybrany przez 

Organizatora; 

c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub 

dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku 

audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników 

światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, 

multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach 

kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym 

internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz 

zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, 
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reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci 

komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; 

d. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne 

formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, wprowadzenie do pamięci 

komputera i wyświetlania go na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach 

elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, 

innych urządzeniach przenośnych, sieci LAN, systemu komunikacji 

bezprzewodowej bluetooth, bezprzewodowej sieci radiowych, sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach 

reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach, na portalach 

i stronach internetowych dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci 

w wybranym przez nich miejscu i czasie), w tym również sporządzanie wersji 

obcojęzycznych bądź dostosowanych do wymagań kontrahentów - utrwalenie i 

zwielokrotnienie oraz obrót dotyczy również nagrywania na urządzeniach 

służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku oraz 

obrót przez Zamawiającego takim utrwaleniem; 

e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (z nośnika i za 

pomocą urządzeń odbiorczych), nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp, w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie w sposób kodowany i 

niekodowany, analogowo lub cyfrowo w obiegu otwartym lub zamkniętym, z 

lub bez możliwości zapisu w tym również wyświetlanie, nadanie za pomocą 

wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za 

pośrednictwem satelity, zamieszczanie w Internecie (lub/i w innych systemach 

przekazu, w tym simulcasting i webcasting, w serwisach tekstowych, 

multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych).  

f.  dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań Utworu, 

w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i 
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rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w pkt. III ppkt. 4 

niniejszego Regulaminu, 

g.  łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub/i utworami 

oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach 

eksploatacji określonych w pkt. III ppkt. 4 niniejszego Regulaminu. 

5. Zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie prawa zależne do Utworu. 

6. Zwycięzca zobowiązuje się również nie wykonywać prawa do żądania ujawnienia go 

jako autora Utworu w przypadku przyjęcia przez Organizatora takiej formy 

dystrybucji Utworu. 

7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do nagrodzonej pracy przez Zwycięzcę na 

zasadach wskazanych powyżej następuje z chwilą odbioru nagrody przez Zwycięzcę. 

8. Przystąpienie do Konkursu (nadesłanie pracy) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez 

Uczestnika powyższych zgód i akceptacją warunków udziału w Konkursie 

przewidzianych w Regulaminie. 

9. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie. 

10. Uczestnik oświadcza, iż brak jest zobowiązań natury prawnej lub faktycznej 

uniemożliwiających mu udział w Konkursie bądź prawnie skuteczne złożenie 

przewidzianych niniejszym Regulaminem oświadczeń, w tym oświadczeń woli.  

 

IV. Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest:      

a) napisanie autorskiego scenariusza z propozycją ciekawych pomocy dydaktycznych (w 

scenariuszu można wykorzystać autorskie utwory, ale nie jest to warunek konieczny); 

lub 

b) napisanie autorskiego utworu: piosenki, wiersza, bajki lub opowiadania; lub 

c) przedstawienie autorskiej propozycji pracy plastycznej wraz z fotorelacją.  

2. Propozycje powinny być przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka 

każdego z nich powinna dotyczyć ekologii oraz promować postawy 

proekologiczne.   
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3. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Każdy 

Uczestnik może przesłać w obrębie jednej kategorii jedną propozycję.   

4. Wytyczne dotyczące każdej kategorii: 

4.1. SCENARIUSZ Z PROPOZYCJĄ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: 

Autorski scenariusz powinien zawierać następujące elementy: temat, grupa wiekowa 

(3-4-latki lub 5-6-latki), cele ogólne, cele szczegółowe (wynikające z celów ogólnych, 

stanowiące ich uszczegółowienie), metody pracy z dziećmi, formy organizacyjne, 

pomoce do zajęć i opis przebiegu zajęć. Istotne jest precyzyjne zaplanowanie pomocy 

dydaktycznych tak, aby znalazły się wśród nich fotografie, ilustracje i karty pracy, 

które zostaną wykorzystane podczas realizacji zajęć, a które będą mogły zostać 

opracowane przez Organizatora według propozycji Uczestnika. W przypadku 

skomplikowanych pomocy wskazane jest wysłanie poglądowych projektów. 

Wszystkie propozycje zabaw i pomocy muszą być autorskie.  

4.2. PIOSENKA, WIERSZ, BAJKA LUB OPOWIADANIE: 

Utwór nie powinien być inspirowany twórczością innych autorów.  

• Wiersz powinien mieć nie więcej niż 4 strofy.  

• Bajka lub opowiadanie nie powinna przekraczać dwóch stron w pliku Word 

(czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5). Dodatkowo, Autor 

może zaproponować opis ilustracji do swojego utworu.  

• Piosenka powinna mieć maksymalnie trzy zwrotki. Liczba sylab w 

poszczególnych wersach powinna być taka sama w każdej zwrotce (tekst 

powinien być rytmiczny). Dodatkowo, Autor piosenki może dołączyć 

propozycję własnej melodii w formie zapisu nutowego.  

4.3. PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ WRAZ Z FOTORELACJĄ: 

Praca plastyczna nie może być inspirowana utworami innych autorów. Może mieć 

formę przestrzenną lub płaską. Może to być propozycja pracy indywidualnej lub 

zespołowej. Do wykonania pracy plastycznej muszą być wykorzystane materiały 

przyjazne dla środowiska lub surowce wtórne. Do opisu pracy plastycznej powinny 

być dołączone zdjęcia każdego etapu pracy (zapisane jako plik jpg w jak najlepszej 
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rozdzielczości). W opisie powinny znaleźć się potrzebne materiały i szczegółowe 

etapy wykonania. W fotorelacji mile widziane prace wykonane samodzielnie przez 

dzieci (fotorelacja nie powinna zawierać wizerunku dzieci).     

5. Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane lub 

nagradzane w innych konkursach. 

6. W Konkursie odrzucone zostaną prace, które: 

a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do 

nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące 

przemoc; 

b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, 

niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia 

etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze 

religijnym; 

c) zawierają treści niezgodne z prawem; 

d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem; 

e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre 

imię, wizerunek; 

f)  naruszają dobre obyczaje; 

g) nie promują zachowań proekologicznych;  

h) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż nadesłana przez niego praca została przygotowana 

wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej 

twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.  

8. Praca musi być wykonana w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman 

(wielkość czcionki 12, marginesy normalne – 2,5 cm, interlinia 1,5). 

9. Materiały konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@blizejprzedszkola.pl do dnia 15 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu 

nadesłanego materiału do Organizatora), w temacie wiadomości wpisując 

mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
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„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – konkurs ekologiczny”. Do 

wiadomości należy dołączyć: 

a) formularz, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

zawierający następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, adres do wysyłki 

ewentualnej nagrody, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę, telefon i 

adres e-mail placówki, w której nauczyciel aktualnie jest zatrudniony, notę o 

autorze, zdjęcie autora scenariusza; 

b) formularz, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, będący 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

c) formularz, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, będący 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w postaci 

wizerunku autora pracy i publikacji tego wizerunku. 

10. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

11. Organizator nie określa, w którym wydaniu miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

ukażą się zwycięskie propozycje – w tej sprawie Organizator będzie kontaktował się 

ze Zwycięzcami w indywidualnej korespondencji mailowej.  

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez propozycje nadesłane przez Uczestników Konkursu. Wyłączna 

odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Uczestniku Konkursu – autorze 

nadesłanej pracy konkursowej. 

13. Organizator Konkursu ma prawo skrócić bądź przedłużyć zarówno termin składania 

prac, jak i termin ogłoszenia wyników Konkursu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie 

bądź jego dyskwalifikacji na wypadek ustalenia, iż ten naruszył postanowienia 

niniejszego Regulaminu, manipulował przy procesie zgłoszeń lub wyboru laureatów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i/lub innych 

środków ochrony prawnej przewidzianych przez właściwe przepisy względem 

Uczestnika opisanego w poprzednim zdaniu. 
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V. Zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez 

Organizatora Jury Konkursu. 

2. Z posiedzeń Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół. 

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne. 

4. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.  

5. Prace konkursowe będą oceniane w skali 0-15 punktów. Kryteria oceny: 

- poprawność metodyczna nadesłanych prac – od 0 do 5 punktów; 

- autorskie propozycje i rozwiązania – od 0 do 5 punktów; 

- dodatkowe punkty za szczególnie wyróżniającą się pracę – od 0 do 5 punktów.  

W kwestiach spornych decydujący głos będzie miał Przewodniczący Jury. 

6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury 

Konkursu, a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne. 

7. Nagroda dla Zwycięzcy – w każdej kategorii:  

• Publikacja zwycięskiej pracy na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA,  

• Certyfikat potwierdzający udział w Konkursie i zdobyte wyróżnienie,  

• Autorski numer miesięcznika wraz z towarzyszącym mu pakietem foliowanych 

pomocy dydaktycznych, zestawem plakatów tematycznych, 

• Zestaw nagród dla nauczyciela i/lub grupy przedszkolnej o łącznej wartości 500 zł  

+ nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, 

przy czym przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest świadom oraz 

wyraża zgodę na przeznaczenie przez Organizatora części nagrody stanowiącej 

nagrodę pieniężną na cel uiszczenia należnego podatku dochodowego, do zapłaty 

którego w razie wygranej byłby zobowiązany Uczestnik, a którego płatnikiem jest 

Organizator. 

8. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień innym aniżeli 

Zwycięzcy Uczestnikom, jeżeli prace ich autorstwa w ocenie Organizatora zasługują 

na wyróżnienie. Powyższe jest jedynie prawem, nie zaś obowiązkiem Organizatora, i 
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podlega jego subiektywnej ocenie. Organizator podczas trwania Konkursu może 

wyróżnić dowolną ilość prac i nie ma obowiązku udzielania informacji o przyczynach 

wyboru bądź braku wyróżnienia konkretnych prac jakimkolwiek podmiotom, w tym 

Uczestnikom. W sytuacji wyróżnienia przez Organizatora dodatkowych prac ich 

autorom przysługiwać będą następujące nagrody: 

• Publikacja zwycięskiej pracy na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA,  

• Certyfikat potwierdzający udział w Konkursie i zdobyte wyróżnienie,  

• Autorski numer miesięcznika wraz z towarzyszącym mu pakietem foliowanych 

pomocy dydaktycznych, zestawem plakatów tematycznych. 

W przypadku autorów wyróżnionych dodatkowo prac odpowiednie zastosowanie 

znajdą  postanowienia pkt. III ppkt. 4-7 oraz pkt. IV ppkt. 11 niniejszego Regulaminu. 

9. Nagrody wskazane w pkt. 7 i 8 powyżej wyczerpują całość roszczeń odpowiednio – 

Zwycięzcy Konkursu i autora wyróżnionej pracy względem Organizatora z tytułu 

przeniesienia na Organizatora całości autorskich praw majątkowych do stworzonego 

przez Zwycięzcę/autora wyróżnionej pracy Utworu. 

10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 1 marca 2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora.  

11. Jeśli łączna wartość nagród otrzymanych od Organizatora w ciągu roku 

kalendarzowego przekroczy 200 zł, Uczestnik będący osobą fizyczną jest 

zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 

PIT wystawionego przez Organizatora. 

12. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą do 31 maja 2021 r. – koszt wysyłki 

ponosi Organizator. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną. W przypadku 

otrzymania wraz z nagrodą potwierdzenia otrzymania nagrody, laureat zobowiązany 

jest do podpisania i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres 

Organizatora na swój koszt. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych.  

12.1. Egzemplarz wydania, w którym zostanie opublikowana zwycięska lub 

wyróżniona praca, może zostać dosłany w późniejszym terminie – zgodnie z 

cyklem wydawniczym.  
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VI. Dane osobowe Uczestników Konkursu 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji 

Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru 

telefonu oraz adresu e-mail.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu i autorzy 

wyróżnionych prac wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

Organizatora do celów związanych z organizacją Konkursu, ogłoszeniem 

laureatów, działalnością Organizatora (na łamach miesięcznika „Bliżej 

Przedszkola”, na stronie www.blizejprzedszkola.pl, w ewentualnych przyszłych 

publikacjach wydawniczych Organizatora), w tym także działaniami 

promocyjnymi i marketingowymi. Zwycięzcy Konkursu i autorzy wyróżnionych 

prac wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku autora 

pracy i publikacji tego wizerunku – przy publikacji zwycięskiej lub wyróżnionej 

pracy na łamach miesięcznika „Bliżej przedszkola” oraz na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl w notce o autorze.  

3. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 

Rozporządzenia 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 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

przeprowadzić Konkursu i spełnić wymogów prawnych.  

http://www.blizejprzedszkola.pl/
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6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek 

informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

 

VII. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Konkursu, należy zgłaszać do 

Organizatora na adres e-mail konkurs@blizejprzedszkola.pl    

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-

przedszkole/konkursy-i-nagrody. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie, 

treść Regulaminu może mu być przesłana drogą mailową. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia 

zbyt małej ilość prac. W takim przypadku Uczestnikom ani osobom trzecim nie 

przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia. Minimalna ilość prac, które muszą 

zostać złożone, aby Konkurs się odbył: po trzy prace z każdej kategorii.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian  

w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach 

poprzez przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na adres e-mail podany przez 

Uczestnika w nadesłanej na Konkurs pracy.  

4. Poza wypadkiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Organizatora lub jego 

zleceniobiorców, Organizator nie jest odpowiedzialny za zgłoszenia zagubione, 

zniszczone, uszkodzone, opóźnione, zatrzymane lub nieotrzymane przez Organizatora 

niezależnie od przyczyny. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek 

problemy lub zakłócenia techniczne, sprzętowe, programowe, związane z serwerem, 

stroną internetową lub inne niepowodzenia jakiegokolwiek rodzaju. 

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole/konkursy-i-nagrody
https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole/konkursy-i-nagrody
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5. Organizator nie jest odpowiedzialny, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za wady 

nagrody. 

6. W razie oczywistych błędów w niniejszym Regulaminie, sprzeczności z prawem 

niektórych jego postanowień bądź na wypadek okoliczności pozostających poza 

zakresem kontroli Organizatora a wyłączających możliwość przeprowadzenia 

Konkursu, Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bądź krzywdę 

spowodowane przez powyższe. W takich wypadkach Organizator podejmie 

odpowiednie starania w celu powiadomienia Uczestników o zaistniałych zmianach lub 

zakończeniu Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – DANE UCZESTNIKA 

 

Konkurs ekologiczny – EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE  

Kategoria konkursowa: (zaznaczyć właściwą lub właściwe, jeśli Uczestnik nadsyła pracę do 

więcej niż jednej kategorii)  

 Scenariusz z propozycją pomocy dydaktycznych  

 Piosenka/wiersz/bajka/opowiadanie (podkreślić jedno)  

 Propozycja pracy plastycznej wraz z fotorelacją  

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Adres do ewentualnej wysyłki nagrody:  

Telefon kontaktowy: 

Adres-mail:  

Nazwa, telefon i adres e-mail placówki, w której nauczyciel aktualnie jest zatrudniony (nie 

dotyczy uczestników aktualnie niezatrudnionych):  

 

 

Notatka na temat autora (np. ukończone formy doskonalenia zawodowego, zainteresowania, 

metody, którymi najchętniej pracuje z dziećmi):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie autora – proszę dołączyć do wiadomości jako osobny załącznik, plik JPG, waga min. 

1 MB.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia  

i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Organizatora, tj. CEBP 24.12 

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3, NIP: 6793096735, REGON: 

122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975 na 

potrzeby: 

organizacji Konkursu ekologicznego - EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE  

wyboru i ogłoszenia listy laureatów Konkursu; 

przetwarzania danych osobowych zgłaszającego pracę jako autora pracy przy jej publikacji w 

ramach działalności Organizatora (na łamach miesięcznika „Bliżej Przedszkola”, na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl, w ewentualnych przyszłych publikacjach wydawniczych 

Organizatora), w tym także w ramach działań promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

 

 

……………………………………… 

Podpis 

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI WIZERUNKU AUTORA PRACY  

I PUBLIKACJI TEGO WIZERUNKU  

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku jako autora pracy i publikacji 

tego wizerunku przez Organizatora, tj. CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Kwiatowej 3, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy pod nr 0000487975 na potrzeby publikacji nagrodzonej pracy w konkursie 

„Ekokulturalne przedszkolne”. Wizerunek (zdjęcie) autora pracy zostanie opublikowane w 

notce o autorze przy publikacji zwycięskiej lub wyróżnionej pracy na łamach miesięcznika 

„Bliżej przedszkola” oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl (materiały publikowane na 

łamach miesięcznika są również publikowane na stronie Organizatora w sekcji Scenariusze 

zajęć i artykuły).  

 

 

……………………………………… 

Podpis 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/

