
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „OGRÓD W SZKLE”

§ 1.

Organizator:

1. Organizatorem  Konkursu  „OGRÓD  W  SZKLE”  zwanego  dalej  „Konkursem”,  jest  Zespół  Szkół 
Budownictwa  i  Kształcenia  Zawodowego  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  w  Koninie, 
ul.Budowlanych 6, 62-510 Konin, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs  odbywa  się  pod  patronatem  -  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego 
w Koninie (fundatora nagród).

3. Niniejszy  regulamin  reguluje  zasady  i  warunki  uczestnictwa  w Konkursie,  prawa  i  obowiązki  
Organizatora oraz uczestników Konkursu. 

4. Konkurs  organizowany  jest  z  użyciem  narzędzi  internetowych:  http://zsbikz.konin.pl;  
https://www.facebook.com/zsbkonin oraz adresu e-mail sekretariat@zsbikz.konin.pl. 

§ 2

Cel i zasięg konkursu:

1. Celem Konkursu jest :
 Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych;

Cele szczegółowe:
 upowszechnianie wiedzy z zakresu środowiska (rośliny – rodzaje i wymagania, elementy 

natury nieożywionej, tworzenie mikroekosystemu w naczyniu)
 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych 
 aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

2. Konkurs jest skierowany dla młodzieży szkół podstawowych z terenu miasta Konina oraz powiatu 
konińskiego, zwanych dalej „Uczestnikami”.

§ 3

Zasady Konkursu:

1. W Konkursie może wziąć udział uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych. 
2. Konkurs trwa od 8 marca do 9kwietnia 2021 r.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem 

i jego akceptacją. 
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
5. Organizatorowi  przysługuje  prawo  wykluczenia  ze  skutkiem  natychmiastowym  Uczestnika 

z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy 
nie  spełnił  on  wszystkich  niezbędnych  warunków  udziału  w  Konkursie  lub  nie  wywiązał  się 
z terminów,  a  także  w  przypadku  powzięcia  przez  Organizatora  informacji  o  działaniach 
sprzecznych z postanowieniami regulaminowymi. 

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  upublicznienia  wybranych  prac  w  ramach  działań 
promocyjnych,  część  prac  może  być  opublikowana  na  stronie  http://zsbikz.konin.pl 
i na Facebook’u lub prezentowana podczas wydarzeń, w których Organizator będzie uczestniczył 
w przyszłości. 



7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na 
rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Nie ogranicza jednak autorskich praw 
osobistych, jako twórcy/autora pracy. 

8. Każdy uczestnik Konkursu wraz ze zgłoszeniem wyraża zgodę na: 
a. wzięcie  udziału  w  Konkursie  na  warunkach  określonych  w  niniejszym 

regulaminie; 
b. przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj. Organizatora; 
c. zamieszczenie  przez  Organizatora  wizerunku,  dla  potrzeb  własnych  oraz 

podmiotów realizujących zadania związane z działalnością Organizatora w celu 
promocji Konkursu; 

d. opublikowanie na łamach strony internetowej oraz Facebooku i w informacjach 
medialnych  przez  Organizatora  danych  Uczestników  tj.  imię  i  nazwisko  oraz 
nazwa szkoły. 

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, 
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

§ 4

Zgłoszenie uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie  w podanym terminie dokumentacji  wizualnej 
z wykonanego zadania  z  dołączonym zgłoszeniem z  danymi  według  wzoru  załącznik  1     (skan, 
zdjęcie z oryginalnym podpisem rodzica), na adres e-mailowysekretariat@zsbikz.konin.pl

2. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  zadania  należy  zapoznać  się  z  filmem  instruktażowym 
zamieszczonym na naszym Fanpage`u https://www.facebook.com/zsbkonini potwierdzić ten fakt 
polubieniem  pod  nim,  link  do  filmu  znajduje  się  także  na  naszej  stronie  internetowej 
https://zsbikz.konin.pl.

§ 5

Zadania konkursowe:

1. Zadaniem  Uczestników  Konkursu  jest  przygotowanie  kompozycji  roślinnej  w  szklanym 
pojemniku.  Wśród  materiałów  należy  wykorzystać:  naczynie  szklane,  podłoża,  kruszywa, 
żywe rośliny, elementy natury nieożywionej, elementy dekoracyjne.

2. Uczestnicy  wykonują  pracę  samodzielnie,  dokumentując  poszczególne  etapy.  Następnie 
przesyłają zdjęcia lub film, na których przedstawiają:

- etap wstępny – dobór materiałów, w tym dobór roślin

- podłoża przygotowane w naczyniu,

- etap sadzenia roślin,

- ostateczny efekt – cała kompozycję.

3. Zdjęcia lub film  Uczestnicy przesyłają wraz ze zgłoszeniem załącznik nr 1uczestnictwa 
na adres Sekretariatu.

mailto:sekretariat@zsbikz.konin.pl
https://zsbikz.konin.pl/
https://www.facebook.com/zsbkonin


§ 6 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

1. Prace będą ocenione przez członków komisji konkursowej w pięcioosobowym składzie 
pracowników Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. 

2. Za każdą wykonaną pracę członkowie komisji przyznają punkty z pomocą karty oceny, która 
zawiera skalę punktową oraz kryteria oceny. 

Ocenie podlega:

1. dobór materiałów w tym roślin – (0-10 pkt)
2. estetyka pracy – (0-10 pkt)
3. oryginalność kompozycji -(0-10 pkt)
4. sposób prezentacji wyników pracy - (0-10 pkt)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 200 pkt.

3. Decyzje członków komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
4. Komisja konkursowa wyznaczy trzy kolejne osoby nagrodzone (I, II, III miejsce)
5. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników.
6. Przewidywane nagrody rzeczowe lub bony towarowe o łącznej wartości 1500 zł.Nagrody 

rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Informacja o podsumowaniu, ogłoszeniu wyników i terminie wręczenia nagród zostanie 

opublikowana na stronie internetowej i Facebooku Organizatora do 30 kwietnia2021 r. 
8.  Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Przekazanie nagród odbędzie się 

w siedzibie Organizatora w Koninie.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych:

1. W związku z uczestnictwem w konkursie dojdzie do zbierania, wykorzystywania oraz publikacji 
informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 
RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 
w Koninie, ul. Budowlanych 6. 

3. W związku z uczestnictwem w konkursie oraz działaniami promocyjnymi Organizatora, 
przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu; 
b) klasa, do której uczęszcza Uczestnik i nazwa jego szkoły; 
c) nr telefonu oraz e-mail 
d) wizerunek uczestników Konkursu podczas wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, 

zarejestrowany w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji w Internecie – 



na stronie internetowej oraz na Fanpage’u w serwisie Facebook Organizatora, a także na 
kanale Organizatora w serwisie YouTube. 

4. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania powyższych informacji jest niezbędność do 
realizacji tzw. przyrzeczenia publicznego, a więc niezbędność do wywiązania się przez 
Organizatora z jego zadań określonych tym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek 
decyzji. 

§ 8

Postanowienia końcowe:

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, a także do przerwania 
lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

3. W sprawach konkursu można kontaktować się z koordynatorami: 

Małgorzata Werhun – Popiołek tel. 669121738 - pytania merytoryczne,
Katarzyna Brzozowicz-Mijalska tel. 603412008– pytania organizacyjne,

lub na adres mailowy szkoły.



Załącznik nr 1

Karta  zgłoszenia ucznia do konkursu 

 „Ogród w szkle”

dla uczniów kl. VII i VIII szkoły podstawowej 

1. Imię (imiona) ucznia ............................................................................
2. Nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia    ……………………………………………………………………………………………..
4. Nazwa szkoły podstawowej……….............................................................
5. Adres szkoły .......................................................................................
6. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021……………………..
7. Telefon ucznia……………………………………………………………………………………………………
8. Email ucznia………………………………………………………………………………………………………
9. Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Budownictwa  i  Kształcenia  Zawodowego  im.  Eugeniusza 
Kwiatkowskiego  w  Koninie  62-510  Konin,  ul.  Budowlanych  6.Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  udostępniane  są 
podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw 
trzecich  ani  do  organizacji  międzynarodowych.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  ramowym  regulaminem 
konkursu.  Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 
nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 
dane  osobowe są  zbierane.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Niepodanie  danych  osobowych  uniemożliwi 
przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

..............................................................................                                

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                        


