REGULAMIN KONKURSU ,,CZYSTE POWIETRZE NAD ALEKSANDROWEM‘‘
(,,REGULAMIN‘‘)
Sponsor i organizator konkursu:
SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440
oraz
Patronat Honorowy:
dr Andrzej Cieśla – Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
Cele konkursu:

Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza - pozytywne przekonania
i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz
komfort życia.

Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich
można to robić (uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza).

Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt.

Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.

Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.

Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
1.

Ogólne zasady konkursu

1.1 Organizatorem konkursu jest SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396 (dalej: ,,Organizator’’).
1.2 Tematyką konkursu jest promowanie ekologii w mieście i gminie Aleksandrów Kujawski.
1.3 Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII uczęszczających do szkół:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Podróżników Polskich”, Kolegium Kujawskie X.X. Sal. w
Aleksandrowie Kujawskim, Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
zlokalizowanych przy budowanej i planowanej do eksploatacji sieci gazowej Organizatora
(dalej: ,,Uczestnicy”).
1.4 Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne i odbywa się
przez złożenie formularza i oświadczeń rodzica/opiekuna uczestnika wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.5 W celu wzięcia udziału w konkursie należy przygotować prace plastyczne w stylu dowolnym
na papierze w formacie A4 lub A3 zgodne z tematyką konkursu tj. ,,CZYSTE POWIETRZE
NAD ALEKSANDROWEM‘‘
1.6 Prace nie mogą być trójwymiarowe ani przestrzenne.
1.7 Wybrane prace zostaną wykorzystane przez Organizatora do publikacji w kalendarzu na rok
2020.
1.8 Czas trwania konkursu i dostarczenia prac plastycznych obejmuje okres od dnia 01.04.2019r.
do dnia 30.04.2019r.
1.9 Prace zostaną odebrane przez pracownika Organizatora dnia 30.04.2019r. w godzinach od
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12.00 do 14.00.
1.10 Do prac należy dołączyć wypełniony formularz i oświadczenia – załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.11 Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika – autora oraz nazwę szkoły, do
której uczęszcza Uczestnik pod rygorem niezakwalifikowania do wzięcia udziału w konkursie.
1.12 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 maja 2019r. w Urzędzie Miejskim w
Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 sala 121, 1 piętro .

2. Nagrody
2.1 Każdy Uczestnik otrzyma upominek za wzięcie udziału w Konkursie.
2.2 Nagrody główne zostaną przyznane czterem Uczestnikom - autorom uczęszczającym do danej
szkoły biorącej udział w Konkursie.
2.3 Szkoła, do której uczęszcza uczeń, który otrzymał nagrodę główną, otrzyma nagrodę
o wartości uzależnionej od miejsca w Konkursie przyznanego temu uczniowi, z zastrzeżeniem, że
za otrzymanie miejsca pierwszego przysługuje nagroda o najwyższej wartości.
2.4 Wartość jednej nagrody głównej przyznanej Uczestnikom – autorom nie przekroczy wartości
1000 zł, zaś wartość nagrody przyznanej dla szkoły nie przekroczy wartości 2000 zł.

3. Postanowienia końcowe
3.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Organizatora w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 17/46.
3.2 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w
regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
3.4 Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.5 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych przez Organizatora
i podmioty z nim współpracujące przy organizacji konkursu i tworzeniu kalendarza na rok 2020 oraz
na publikację prac i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej
Organizatora, na profilu społecznościowym Facebook oraz w kalendarzu na rok 2020, do celów
promocyjnych Organizatora.
3.5 Organizator udziela informacji związanych z konkursem w Biurze Obsługi Klienta Organizatora
w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wojska Polskiego 17/46 , telefonicznie: +48 534 515 936 oraz
mailowo: info@simepolska.pl.

Sochaczew, 27 marca 2019 roku

SIME Polska Sp. z o.o.
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Zgodnie z treścią 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
informuję, że:
 Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka jest SIME Polska Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
 Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka tzn. imię, nazwisko i wizerunek dziecka będą
przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, na potrzeby uczestnictwa w konkursie
organizowanym przez SIME Polska Sp. z o.o. (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres 1-go roku, a po
ich zakończeniu zostaną zanonimizowane. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany do czasu
wycofania zgody na jego przetwarzanie.
 Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są do tego upoważnione na podstawie
przepisów prawa
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i swojego dziecka oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Anną
Mitręgą, adres e-mail: a.mitrega@simepolska.pl
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ,,Czyste powietrze nad Aleksandrowem‘‘
Imię

Nazwisko

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik

Wiek

Numer telefonu

Adres e-mail

Tytuł utworu

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję.
………………………………………................................
data i podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu
Oświadczam, iż przekazana prace konkursowa nie była wcześniej nagradzana i publikowana oraz nie narusza majątkowych i
osobistych praw autorskich osób trzecich.
……………………………………….............................
data i podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie ,,Czyste powietrze nad Aleksandrowem”
…...........................................................
Podpis rodzica/ opiekuna uczestnika konkursu
Ja, niżej podpisany/a zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………. w zakresie podanym przez SIME Polska Sp. z o.o. celem udziału w konkursie ,,Czyste
powietrze nad Aleksandrowem’’

………………………………………………………………..
data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
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