REGULAMIN KONKURSU GLOBALNY DZIEŃ WIATRU
„Pokaż znaczenie wiatru w codziennym życiu człowieka”
§ 1. Informacje podstawowe
I. Organizatorem konkursu pod tytułem “Pokaż znaczenie wiatru w codziennym życiu człowieka”
(dalej: „Konkurs”) jest EDP RENEWABLES POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach
Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, pod numerem KRS 0000297181, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 1070009277, REGON 141242863 (dalej: „Organizator”).
II. Cele Konkursu:
a. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań naturalnymi źródłami energii,
b. Promocja postaw proekologicznych,
c. Popularyzowanie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz w szczególności w
gminach, gdzie EDPR posiada swoje farmy wiatrowe,
d. Kształtowanie i rozwój umiejętności plastycznych, w tym także filmowych dzieci i
młodzieży.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
III. W Konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego
(rodziców, opiekunów prawnych itp.).
IV. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy EDP RENEWABLES POLSKA SP Z O. O. oraz osoby świadczące na rzecz tego
podmiotu prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
b) inne osoby współdziałające z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu,
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej; przez osoby najbliższe rozumie
się małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
powinowatych a także małżonków tych osób.
§ 3. Zasady Konkursu
V. Do Konkursu zgłaszane mogą być następujące formy pracy:
a) prace plastyczne – fotografie tychże prac przesłane na adres: konkurs.edpr@gmail.com opisujące
znaczenie wiatru jako źródła energii w codziennym życiu człowieka,
b) krótkie video umieszczone na platformie TikTok, Facebook lub Instagram dotyczące znaczenia
energii odnawialnej (wiatru) w życiu człowieka – opatrzone hashtagiem (#) dzienwiatruzedpr.
Video powinno być również przesłane (link lub cały plik) na adres: konkurs.edpr@gmail.com ;
Długość trwania oraz waga pliku video powinna być dostosowana do wymogów poszczególnych
platform.
VI. W Konkursie może wziąć udział indywidualnie uczestnik/uczestniczka lub grupa uczestników
składająca się maksymalnie z dwóch (2) osób.
VII. Do Konkursu Uczestnik lub Grupa mogą nadesłać tylko jedną z form prac, wskazanych powyżej.
VIII. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika/uczestników
Konkursu, że jest/są twórcą nadesłanych fotografii oraz że przysługują mu/im do nich wszelkie
autorskie prawa osobiste i majątkowe.
IX. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorowi Konkursu nieograniczone w
czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na Konkurs prac, w tym do ich
prezentowania, obróbki cyfrowej i wykorzystywania w publikacjach w wersji elektronicznej i
drukowanej.
X. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu i niniejszego
Regulaminu.
§ 4. Warunki techniczne prac konkursowych

XI. Prace w formie elektronicznej, spełniające określone w niniejszym Regulaminie wymogi techniczne,
należy przesłać do Organizatora Konkursu na adres: konkurs.edpr@gmail.com
XII. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać:
a. skan zgody rodziców na wzięcie udziału w Konkursie zawierającej – imię, nazwisko i datę
urodzenia dziecka oraz zdanie „Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem wyrażam zgodę
na partycypację mojego dziecka w Konkursie „Pokaż znaczenie wiatru w codziennym życiu
człowieka”.
b. metryczkę pracy (dokument doc.) zawierającą: imię, nazwisko autora (autorów), wiek autora/
autorów, dane kontaktowe: adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania celem ew.
przekazania nagrody.
c. Informację – w treści maila dotyczącą szkoły (numer i adres placówki), jaką reprezentuje
uczeń/ uczniowe.
§ 5.Termin nadsyłania prac, ocena prac, ogłoszenie wyników
XIV. Prace należy nadsyłać do 30.06.2020 roku do godziny 23:59 włącznie.
XV. Prace, które wpłyną do Organizatora po tym terminie, nie będą uwzględniane i oceniane.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20.07.2020 r.
XVI. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
XVII. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
§ 6. Nagrody
XVIII. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest Organizator.
XIX. Nagrody kat. wiekowa klasy I-III:
a. miejsce I - hulajnoga
b. Miejsce II – latawiec
c. Miejsce III – żaba fotowoltaiczna
Nagrody kat. wiekowa klasy IV-VIII
d. miejsce I - longboard
e. Miejsce II – skateboard
f. Miejsce III – opaska monitorująca kroki i puls
XX. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Organizator powiadomi mailowo lub
telefonicznie o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród.
§ 7. Postanowienia końcowe
XXI. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez
organizatora.
XXII. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie uczestników Konkursu w
trakcie wykonywania prac konkursowych, które prowadziłoby do naruszenia prawa lub zagrażałoby
mieniu, zdrowiu lub życiu uczestnika Konkursu lub osób trzecich.
XXIII. Ochrona danych osobowych:
Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO.
a. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika Konkursu stanowi
art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią akceptacja niniejszego
Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w tym zaakceptowanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

b. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego
Konkursu
w
rozumieniu
RODO
oraz
niniejszego
Regulaminu
jest:
EDP RENEWABLES POLSKA SP Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Warszawy, pod numerem KRS 0000297181, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 1070009277, REGON 141242863 Momentem rozpoczęcia przetwarzania
danych osobowych jest przesłanie pracy konkursowej i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych
danych.
c. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w Konkursie.
d. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie, której dane dotyczą
przysługują poniższe prawa:
1. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Konkursie.
2. Ponadto osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w
ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
3. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i
przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.
4. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje
prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia organizowanego Konkursu.
5. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w
sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych
podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas
organizowanego Konkursu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca
zamieszkania, szkoły uczestnika).
6. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim,
organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że
przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym
zakresie.
7. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane
osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy.
W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na
nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i
wykorzystanie danych.
XXIV. W przypadku pytań możliwy jest kontakt z Organizatorem:
Email: konkurs.edpr@gmail.com
Tel. : 697 969 623

