
REGULAMIN KONKURSU 
na pracę zachęcającą do segregacji odpadów

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  konkursu  na  pracę  zachęcającą  do  segregacji  odpadów  (dalej  zwanym
„Konkursem”) jest  Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp.
z.o.o z  siedzibą w Bydgoszczy,  ul.  Ernsta  Petersona 22 (dalej  zwana „Organizatorem”).
Konkurs  jest  elementem  kampanii  informacyjno  –  edukacyjnej  w  ramach  projektu
„Zwiększenie  efektywności  instalacja  do  odzysku  surowców  wtórnych  w ZGO  MKUO
ProNatura  Sp.  z  o.  o.  w  Bydgoszczy”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze
środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020.

2. W imieniu  Organizatora  konkurs  realizuje  Grupa Enjoy Media  sp.j.  K.  Gutowski  & H.
Gutowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27 (dalej zwana „Wykonawcą”).

3. Uczestnikiem  Konkursu  (dalej  zwany  „Uczestnikiem”)  może  być  osoba  fizyczna
uczęszczająca do IV,  V,  VI,  VII  lub  VIII   klasy szkoły  podstawowej zlokalizowanej  na
terenie  Miasta  Bydgoszczy.  W jej  imieniu  pracę  konkursową  zgłasza  jej  przedstawiciel
ustawowy (dalej zwany „Przedstawicielem ustawowym”).

4. Przez  Przedstawiciela  ustawowego  należy  rozumieć  rodzica  Uczestnika,  któremu
przysługuje pełna władza rodzicielska oraz innych przedstawicieli ustawowych Uczestnika,
jeżeli  są  oni  uprawnieni  do  reprezentowania  Uczestnika  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa polskiego.

5. Regulamin  stanowi  jedyny  prawnie  wiążący  dokument  regulujący  zasady  i  warunki,  na
jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w
tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie
mogą  stanowić  jakiejkolwiek  podstawy  do  złożenia  reklamacji  lub  wnoszenia  roszczeń
przez Uczestników Konkursu.

6. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  (Bydgoszcz,  ul.  Ernsta
Petersona 22) i Wykonawcy (Bydgoszcz, ul.  Kościuszki 27) oraz na stronie internetowej
www.pronatura.bydgoszcz.pl

7. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  osoby  zaangażowane  w  organizację  lub
przeprowadzenie  Konkursu,  pracownicy  Organizatora  oraz  innych  podmiotów,
współpracujących  przy  organizacji  Konkursu,  jak  również  członkowie  ich  najbliższych
rodzin tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
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§ 2. ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest  stworzeniu pracy plastycznej, na której zostanie zamieszczone
autorskie hasło zachęcające do segregacji odpadów. W zamieszczonym haśle musi pojawić
się kolor jednego z pojemników na śmieci stosowanego zgodnie z zasadami Jednolitego
Systemu Organizacji  Odpadów (tj.  niebieski,  zielony,  żółty,  brązowy,  czarny). Praca  ma
pomóc  w  nauce  zasad  segregacji  odpadów  wśród  uczniów  szkół  podstawowych  oraz
zwiększeniu świadomości mieszkańców Miasta Bydgoszczy na temat segregacji śmieci.

2. Każdy  z  Uczestników  może  zgłosić tylko  jedną  pracę,  która  zostanie  przesłana  drogą
mailową wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. 

3. Praca konkursowa może być wykonana w wybranej technice plastycznej (rysunek, praca
malarska,  wycinanka, kolaż) lub może to być grafika komputerowa. W przypadku pracy
wykonywanej  ręcznie  należy  zrobić  jej  skan  lub  zdjęcie  i  przesłać  plik  w  formacie
zamkniętym (.jpg, .tiff, .pdf)

4. Do  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  wypełnioną  kartę  zgłoszeniową.  Prace  bez
dołączonej karty zgłoszeniowej nie będą klasyfikowane. Kartę zgłoszeniową można pobrać
ze  strony  Organizatora  www.pronatura.bydgoszcz.pl lub  otrzymać  bezpośrednio  od
Wykonawcy po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

5. Ocenie  podlegać  będą  wszystkie  prace  nadesłane  pocztą  elektroniczną  na  adres
konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS SEGREGACJA

6. Uczestnictwo  w  Konkursie  i  przesłanie  pracy  jest  równoznaczne  z:
- wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie jej lub tylko znajdujące się na niej hasła
w  materiałach  promocyjnych  i  edukacyjnych  tworzonych  przez  Wykonawcę  lub
Organizatora
-  wyrażeniem dobrowolnej  zgody  na  przetwarzanie  podanych  danych  osobowych  przez
Organizatora i Wykonawcę na potrzeby realizacji Konkursu.

7. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na Konkurs prac przechodzą na Organizatora i
Wykonawcę.  Organizator  i  Wykonawca  zastrzegają  sobie  prawo  do  ekspozycji,
wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.

8. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 14 grudnia 2021 r. włącznie.
9. Prace  konkursowe  oceni  i  wyłoni  laureatów  komisja  konkursowa  powołana  przez

Wykonawcę.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 r.
11. Termin i  miejsce  wręczenia  nagród zostanie  przekazany zwycięzcom drogą mailową na

adres podany w karcie zgłoszenia.
12. Wyniki  Konkursu  zostaną  podane  do  wiadomości  publicznej  na  stronie  internetowej

Organizatora  www.pronatura.bydgoszcz.pl oraz Wykonawcy:  www.metropoliabydgoska.pl 
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§ 3. NAGRODY

1. Komisja  konkursowa powołana  przez  Wykonawcę  nagrodzi  autorów 11 najciekawszych
prac nagrodami:
I, II i III miejsce - TABLET LENOVO TAB M10 HD
IV – XI miejsce - słuchawki bezprzewodowe JBL TUNE 500BT

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagrodzonych miejsc.
3. Laureaci o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej wysłanej na

adres poczty e-mail podany przez Uczestnika w karcie zgłoszenia.
4. Autorzy  wyróżnionych  prac  będą  zobowiązani  do  dostarczenia/okazania  dokumentów

potwierdzających spełnianie warunku § 1. pkt. 3 niniejszego regulaminu (np. legitymacja
szkolna).

5. W przypadku nie podjęcia nagrody przez laureata podczas spotkania finałowego zostanie on
powiadomiony o możliwości odebrania nagrody w siedzibie Wykonawcy w terminie 7 dni
od daty spotkania. Po upływie powyższego terminu, prawo do nagrody wygasa.

6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

§ 4. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik (w imieniu którego działa Przedstawiciel ustawowy) przyjmuje do wiadomości,
że  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  i  zakresie  związanym  z  rozstrzygnięciem
Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem nagrody, z rozliczeniem podatku dochodowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu,
z archiwizacją oraz w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem -
stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust 1 lit f RODO.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko Uczestnika – osoby fizycznej,
data urodzenia Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, imię i nazwisko Przedstawiciela
ustawowego,  nr  telefonu  Przedstawiciela  ustawowego,  adres  mailowy  Przedstawiciela
ustawowego.

3. Przystępujący  do  Konkursu   tym  samym  poświadcza,  że  zapoznał  się  z  poniższym
obowiązkiem informacyjnym:

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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
(dalej: RODO) uprzejmie informuje, że:
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1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w
celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Grupa Enjoy Media sp.j. K. Gutowski
& H. Gutowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
pod  numerem  KRS:  0000507882,  dla  której  akta  rejestrowe  prowadzi  Sąd  Rejonowy  w
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9671360061.
2)  Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  oraz  Przedstawicieli  ustawowych  uczestników
przetwarzane  będą  na  podstawie  zgody,  o  której  mowa  w  art.  6  ust.1  lit.  a)  RODO  w  celu
wypełnienia  obowiązków  prawnych  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO,  czyli  w  celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z
rozstrzygnięciem  Konkursu,  z  przyznaniem  i  przekazaniem  Nagrody,  z  rozliczeniem  podatku
dochodowego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  myśl  postanowień  niniejszego
Regulaminu,  z  archiwizacją  oraz  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych  związanych  z
Konkursem.
3) Dane osobowe Uczestników Konkursu, Przedstawicieli ustawowych i Przedstawicieli placówek
przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania
reklamacyjnego w Konkursie,  przez okres niezbędny dla  wypełnienia obowiązków prawnych,  a
także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.  
4) Uczestnik oraz Przedstawiciel ustawowy posiada prawo do żądania od Administratora: dostępu
do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jeżeli nie zachodzą przesłanki
wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  prowadzonego  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f),  tj.  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
5)  Uczestnikowi  konkursu  (w  przypadku  osoby  fizycznej  Przedstawicielowi  ustawowemu
uczestnika,  który  zgłosił  pracę  poprzez  przesłanie  jej  drogą  mailową  na  adres  podany  przez
Wykonawcę) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody
przed rozstrzygnięciem Konkursu lub wydaniem nagród skutkować będzie wycofaniem udziału w
Konkursie. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać wiadomość mailową do Administratora na adres
kon  kurs  @enjoymedia.pl  
6)  Uczestnik,  Przedstawiciel  ustawowy  Uczestnika  Konkursu  ma  prawo  wniesienia  skargi  do
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Uczestnika Konkursu lub Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu narusza
przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  może  skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
8)  Odbiorcą  danych  osobowych  Uczestników Konkursu  oraz  Przedstawicieli  ustawowych  będą
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacja
do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności 
w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.



lub  systemowo  z  Organizatorem lub  współpracujące  z  Organizatorem na  podstawie  zawartych
umów przy  wykonywaniu  czynności  związanych  z  jej  działalnością  oraz  podmioty  świadczące
usługi  marketingowe  sprzedażowe,  podmioty  świadczące  usługi  obsługi  prawnej,  podmioty
świadczące  usługi  wsparcia  w  utrzymaniu  oraz  serwisie  urządzeń  IT,  podmioty  dostarczające
korespondencję, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji.
9)  Dane  osobowe  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.
10) Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w
razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
-  zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu,  których nie był w
stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
- niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niestawieniem się Uczestnika podczas
spotkania finałowego lub w ciągu 7 dni od terminu tego wydarzenia czy podaniem błędnych
danych kontaktowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na  organizowanie
Konkursu.

3. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego
regulaminu.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualnie  kwestie  sporne  powstałe  z
przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

5. Dodatkowych informacji udziela Wykonawca: kontakt@enjoymedia.pl, tel. 509 979 107.

ORGANIZATOR
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