Regulamin konkursu ekologicznego pod hasłem: „Zdrowa Energia Inowrocławia”
I Organizator
Organizatorem konkursu jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu z siedzibą
przy ul. Torowej 40, 88-100 Inowrocław, tel.: 52 354-11-00.
I Cele Konkursu
1. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza – propagowanie działań proekologicznych.
2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich można to robić
(uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza).
3. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach dla środowiska związanych z działalnością
człowieka.
4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności niskiej emisji.
5. Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.
6. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego oraz postaw

proekologicznych.
7.
8.
9.
10.

Porównanie różnych źródeł ciepła ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wybór ogrzewania systemowego jako ekologicznego źródła ciepła ograniczającego emisję zanieczyszczeń.
Propagowanie ekologicznego transportu i odnawialnych źródeł energii.
Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

III Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest dla mieszkańców Inowrocławia.
2. Zgłoszenie do konkursu stanowi przesłanie lub dostarczenie prac fotograficznych wraz z wypełnioną kartą
zgłoszenia (załącznik nr 1).
3. W przypadku osób niepełnoletnich do fotografii należy dołączyć zgodę rodziców na udział dziecka
w konkursie (załącznik nr 2).
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.
5. Fotografie przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie miasta Inowrocławia.
6. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej zgody na publiczną prezentację
zgłoszonego zdjęcia wraz z danymi autora pracy oraz wykorzystanie wizerunku w sposób i w miejscu
wybranym swobodnie przez Organizatora.
7. Z chwilą przesłania zgłoszenia, Uczestnik lub opiekun prawny przekazuje nieodpłatnie i nieodwołalnie na
rzecz Organizatora prawa autorskie majątkowe do nadesłanej fotografii na wszelkich znanych w chwili
ogłoszenia konkursu polach eksploatacji.
8. Uczestnikiem konkursu nie może zostać pracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
IV Forma pracy
1. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie JPG.
2. Konkursowe fotografie należy nadsyłać na adres: bok@zec.inowroclaw.pl z tytułem KONKURS
FOTOGRAFICZNY - ZDROWA ENERGIA INOWROCŁAWIA, bądź dostarczyć pocztą lub osobiście
na płycie CD/DVD do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40.
3. Fotografie powinny posiadać jednego autora i być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
4. Zabronione jest stosowanie technik fałszowania rzeczywistości, w szczególności fotomontażu.
5. Zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących (np. adresu, numeru rejestracyjnego pojazdu,
marki), ani wizerunków osób, które nie wyraziły zgody na publikację z zastrzeżeniem sytuacji, w których
zgoda taka nie jest wymagana przepisami prawa.
6. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na
rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, co będzie warunkiem dalszego
uczestniczenia w konkursie.
V Terminy
1. Termin dostarczenia zdjęć do siedziby zamawiającego lub zgłoszenie do odbioru wraz ze zgodą rodziców:
22 listopada 2019 r. (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).
VI Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana
przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. W skład komisji wejdzie 4 przedstawicieli firmy
ZEC Sp. z o.o.

2. Kryteria oceny zgłoszonych prac:
- zgodność pracy z tematyką konkursu
- oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej
- inwencja i pomysłowość
VII Nagrody
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne:
I miejsce – karta podarunkowa o wartości 600 zł,
II miejsce – karta podarunkowa o wartości 400 zł,
III miejsce – karta podarunkowa o wartości 200 zł,
oraz 7 wyróżnień i przyzna karty podarunkowe o wartości 50 zł każda.
2. Organizator może zdecydować o wyłonieniu mniejszej liczby zwycięzców lub nie wyłonieniu żadnych
zwycięzców, w przypadku, jeśli mniejsza liczba prac lub żadna praca konkursowa nie spełni warunków konkursu
lub w ocenie Komisji Konkursowej żadna praca konkursowa nie spełni kryteriów wskazanych części VI.
VIII Rozstrzygnięcie konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu 2 grudnia 2019 r. na Facebook-u oraz stronie internetowej
www.zec.inowroclaw.pl. Nagrody zostaną wręczone 6 grudnia 2019 r. na Inowrocławskim Rynku podczas
Mikołajek organizowanych przez Urząd Miasta Inowrocławia.
IX Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych (adresu e-mail) uczestników jest Zakład Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Torowej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114188; dalej zwana
„Administatorem”.
2. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, data
urodzenia) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez
przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
4. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu ekologicznego pod hasłem:
„Zdrowa Energia Inowrocławia”

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zdrowa Energia Inowrocławia”
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Numer telefonu
Adres e-mail

DANE OPIEKUNA:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Numer telefonu
Adres e-mail

DANE DOTYCZĄCE FOTOGRAFII:
Zdjęcie nr 1
Miejsce wykonania zdjęcia
Data wykonania

Komentarz do zdjęcia

Zdjęcie nr 2
Miejsce wykonania zdjęcia
Data wykonania

Komentarz do zdjęcia

Oświadczam, że akceptuję zapisy zawarte w regulaminie.
……………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika)

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu ekologicznego pod hasłem:
„Zdrowa Energia Inowrocławia”

............................., dnia .................................
(miejscowość)
(data)

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
plastycznym pn. : „Zdrowa Energia Inowrocławia”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
na udział w konkursie plastycznym pn.: „Zdrowa Energia Inowrocławia” organizowanym przez Zakład
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu ekologicznego oraz, że akceptuję
jego treść.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka, tj. imienia i nazwiska, wizerunku, wieku, klasy i szkoły, w której dziecko się uczy przez
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Zgoda
jest dobrowolna, jednakże jej udzielenie jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Mam prawo
cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu:
...................................................................
(imię i nazwisko)
...................................................................
(numer telefonu)

.........................................................
(miejscowość, data)

.........................................................
(podpis opiekuna prawnego)

