REGULAMIN KONKURSU
„OLIMPIADA EKOLOGICZNA”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Konkursu Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim zwany dalej ZCG MG-6.
2. Celem Regulaminu jest uregulowanie wszystkich aspektów organizacji Konkursu
„Olimpiada Ekologiczna” o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, w tym selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Konkurs jest elementem
zadania pn.: „Jestem, myślę, segreguję - kampania edukacyjna Związku Celowego Gmin
MG-6”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3. Konkurs odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku. Dla grup przedszkolnych rozpocznie się
o godzinie 9:30, a dla pozostałych grup wiekowych (7-10 lat, 11-15 lat, 16-20 lat, powyżej
20 lat) o godzinie 11:30.
2. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu, może być każdy mieszkaniec dowolnej gminy członkowskiej ZCG
MG-6, który zgłosi swój udział w Konkursie poprzez złożenie Karty zgłoszenia (stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przybędzie we wskazanym terminie do hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 20, przy ulicy Szarych Szeregów 7 w Gorzowie
Wielkopolskim.
2. Ze względu na ochronę nawierzchni hali sportowej, dzieci z grup przedszkolnych wraz
z nauczycielem winny zabrać ze sobą obuwie z płaską podeszwą (bez protektora) lub
obuwie zmienne.
3. Konkurs odbywać się będzie w pięciu kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 lat) – grupowo (maks. 10 dzieci + nauczyciel),
• 7-10 lat – indywidulanie, przy czym jedna szkoła może oddelegować we wskazanej
kategorii wiekowej maksymalnie 10 Uczestników,
• 11-15 lat - indywidualnie, przy czym jedna szkoła może oddelegować we wskazanej
kategorii wiekowej maksymalnie 10 Uczestników,
• 16-20 lat – indywidualnie, przy czym jedna szkoła może oddelegować we wskazanej
kategorii wiekowej maksymalnie 10 Uczestników,
• powyżej 20 lat – indywidualnie.
4. Ze względów organizacyjnych Organizator przewiduje ograniczenie liczby Uczestników:
• do jednej grupy z jednego przedszkola,
• w grupach wiekowych (7-10, 11-15, 16-20 lat) do liczby 100 osób
w każdej z nich. Decyduje kolejność zgłoszeń reprezentacji przez Szkoły.
W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń powyżej wskazanego limitu,
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy Uczestników w danej grupie
wiekowej,
• w grupie wiekowej powyżej 20 lat, do liczby 100 osób. W przypadku przekroczenia
liczby zgłoszeń powyżej wskazanego limitu, Organizator zastrzega sobie prawo
do zamknięcia listy Uczestników w danej grupie wiekowej.
5. Przedszkole, oprócz Uczestników może również reprezentować grupa kibicująca.
Najbardziej kolorowo udekorowana grupa wygra dla swojej placówki oświatowej nagrodę

niespodziankę. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody specjalnej,
w razie braku udekorowanych grup kibicujących.
6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest w zależności od grupy wiekowej:
• dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 lat) – udział w grze dydaktycznej, polegającej
na przyporządkowaniu odpadów do właściwych pojemników,
• 7-10 lat – wypełnienie karty segregacji, czyli przypisanie odpadów do odpowiednich
frakcji,
• 11-15 lat – wypełnienie testu wiedzy ekologicznej,
• 16-20 lat – wypełnienie testu wiedzy ekologicznej,
• powyżej 20 lat – wypełnienie testu wiedzy ekologicznej.
Każda z grup wiekowych na wykonanie zadania będzie miała maksymalnie 20 minut.
Po tym czasie nastąpi etap oceny. W razie konieczności, zostanie przeprowadzona
dogrywka, która będzie polegała na:
• grupy przedszkolne będą odpowiadać na 5 pytań prowadzącego,
• grupa wiekowa 7-10 lat otrzyma do wypełnienia uzupełniającą kartę segregacji
odpadów,
• pozostałe trzy grupy (11-15, 16-20 i powyżej 20 lat) uzupełniające testy wiedzy.
Na wypełnienie kart segregacji odpadów i uzupełniających testów wiedzy, Uczestnicy
zakwalifikowani do dogrywki będą mieli maksymalnie 15 minut.
W przypadku braku rozstrzygnięcia, którego nie przyniesie zarządzona dogrywka,
o kolejnych miejscach zadecyduje rzut. Każdy z Uczestników biorących udział w dogrywce,
rzuci czterema kośćmi do gry. Wyższe miejsce zajmie Uczestnik, który wyrzuci największą
liczbę „oczek”.
7. Przedszkole/Szkoła zbiera od uczniów Karty zgłoszenia do dnia 06.06.2019 r. i przekazuje
je Organizatorowi nie później, niż do godziny 9:30 w dniu organizacji Konkursu. Brak
przekazania kart zgłoszenia skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. Przed
przekazaniem kart, Przedszkole/Szkoła przekazuje Organizatorowi informacje na temat
liczby Uczestników wraz ze wskazaniem ich imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, na
adres e-mail: edukacjaekologiczna@zielonypunkt.co najpóźniej do godziny 10:00 w dniu
06.06.2019 r. i potwierdza jej wysyłkę telefonicznie pod numerem 696 425 580. Wzór listy
informującej o składzie reprezentacji Przedszkola/Szkoły stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy pełnoletni zgłaszają Organizatorowi chęć uczestnictwa w Olimpiadzie
Ekologicznej najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 06.06.2019 r. poprzez złożenie Karty
zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w Biurze Związku
Celowego Gmin MG-6 przy ul. Warszawskiej 6, lokal 106 w Gorzowie Wielkopolskim lub
telefonicznie pod nr telefonu 696 425 580 albo elektronicznie na adres:
edukacjaekologiczna@zielonypunkt.co wskazując imię, nazwisko oraz roku urodzenia.
Osoby zgłaszające swój udział telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi Kartę zgłoszenia najpóźniej do godziny 11:30
w dniu organizacji Konkursu. Brak przekazania Karty zgłoszenia skutkuje brakiem
możliwości udziału w konkursie.
Zgłoszenie Uczestnika jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, nadto na publikację wizerunku podczas wykonywania fotorelacji z przebiegu
wydarzenia.
8. Przebieg konkursu będzie wiązał się z wzięciem udziału w rywalizacji, która będzie
punktowana.
9. Liczba punktów zdobyta w rywalizacji konkursowej decyduje o zajęciu miejsc przez
Uczestników.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Jury będzie składać się z czterech osób reprezentujących Organizatora, które będą oceniać
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realizację zadań i wskażą zdobytą punktację.
2. W dniu 7 czerwca 2019 r. Jury wyłoni i nagrodzi Laureatów Konkursu.
3. Łączna pula nagród wynosi min. 4800 zł.
4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przeznaczone dla poszczególnych kategorii
wiekowych:
• grupy przedszkolne (dzieci do 6 lat)
I miejsce (1 szt.) – zestaw: 2x Ekobohater (gra planszowa), Oszczędzaj wodę
i chroń środowisko (puzzle), Oszczędzaj energię i chroń środowisko (puzzle)
+ zestaw książek o wartości 200 zł
II miejsce (1 szt.) – 2x Ekobohater (gra planszowa), Oszczędzaj wodę i chroń
środowisko (puzzle), Oszczędzaj energię i chroń środowisko (puzzle) + zestaw
książek o wartości 150 zł
III miejsce (1 szt.) – 2x Ekobohater (gra planszowa), Oszczędzaj wodę i chroń
środowisko (puzzle), Oszczędzaj energię i chroń środowisko (puzzle) + zestaw
książek o wartości 100 zł
IV-X miejsca (7 szt.) - 1x Ekobohater (gra planszowa) + budka lęgowa dla ptaków
• 7-10 lat
I miejsce (1 szt.) – dron
II miejsce (1 szt.) – smartwatch
III miejsce (1 szt.) – okulary VR
IV-X miejsca (7 szt.) – encyklopedia przyrodnicza
• 11-15 lat
I miejsce (1 szt.) – dron
II miejsce (1 szt.) – smartwatch
III miejsce (1 szt.) – okulary VR
IV-X miejsca (7 szt.) – encyklopedia przyrodnicza
• 16-20 lat
I miejsce (1 szt.) – dron
II miejsce (1 szt.) – smartwatch
III miejsce (1 szt.) – okulary VR
IV-X miejsca (7 szt.) – encyklopedia przyrodnicza
• Powyżej 20 lat
I miejsce (1 szt.) – dron
II miejsce (1 szt.) – smartwatch
III miejsce (1 szt.) – okulary VR
IV-X miejsca (7 szt.) – encyklopedia przyrodnicza
5. W przypadku braku lub mniejszej liczby Uczestników w danej grupie wiekowej, niż liczba
miejsc nagradzanych, nagrody przejdą na kolejne wydarzenia organizowane w ramach
zadania pn.: „Jestem, myślę, segreguję – kampania edukacyjna Związku Celowego Gmin
MG-6”, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), obowiązują następujące zasady
przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujące Uczestnikom Konkursu Olimpiada
Ekologiczna prawa:.
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Związek Celowy Gmin MG-6
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska
6, lokal 106, 66-400 Gorzów Wlkp., bok@zcg.net.pl
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2) W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także
przysługujących Uczestnikowi uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, którym jest Pan Robert Józefowicz za pomocą adresu
iod@itmediagroup.pl, lub pod nr tel. 530 511 567.
3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonych zgód.
4) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:
• organizacji wydarzenia;
• wręczenia nagród laureatom;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
• w pozostałych przypadkach dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4
odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące
uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
w przypadku gdy:
przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były
one zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
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• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
Uczestnikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Uczestnika danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
12) Dane Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3) Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak
i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie,
w związku z uczestnictwem w Konkursie. Odpowiedzialność tą ponosi pełnoletni
Uczestnik/ Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika.
5) Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
skutki
podania
przez
Uczestnika/Rodziców/Opiekunów Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych lub
danych innej osoby.
6) Uczestnicy/Rodzice/Opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność za dane
osobowe podane w Karcie zgłoszenia oraz podczas Konkursu.
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