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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na 

zaplanowanie dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności biologicznej, zwanego 

dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień  

regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
 

4. Celem konkursu jest promocja różnorodności biologicznej i zwrócenie uwagi na lokalne 

walory przyrodnicze, a w szczególności gatunki występujące lokalnie lub uprawiane 

tradycyjnie, a także działania pedagogiczne ukierunkowane na poszanowanie zieleni, 

walkę z zaśmieceniami, promocja segregacji śmieci, czystości i zieleni w najbliższym 

otoczeniu. Konkurs ma promować estetykę w otaczającej przestrzeni publicznej od 

najmłodszych lat, odpowiedzialność za naturę i przyrodę oraz przybliżyć dzieciom 

znaczenia ogrodu i sadu dla różnorodności biologicznej.  

 

  
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
 

1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych                            

i gimnazjum z terenu Aglomeracji Opolskiej.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora. 

3. Prace są realizowane i zgłaszane w zespołach klasowych. 

4. Szkoła biorąca udział w Konkursie, zwana dalej „Uczestnikiem”, może zgłosić do udziału 

w Konkursie dowolną liczbę zespołów klasowych oraz jednego opiekuna (osoba dorosła). 
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III.  WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE 
 

 
1. W Konkursie oceniane będą projekty przyszkolnych ogródków zgodnie z punktem                     

I. 4 niniejszego Regulaminu. 

2. Jeden zespół klasowy może zgłosić jeden projekt. 

3. Wytyczne do zaplanowania ogrodu przyszkolnego: 

a) Projekt małego przyszkolnego ogrodu, składający się rabaty/zespołu rabat o określonej 

powierzchni z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych materiałów i gatunków roślin. 

charakterystycznych dla dawnych, wiejskich ogrodów; 

b) Gatunki roślin użyte przy planowaniu ogrodu mają być gatunkami występującymi lokalnie 

lub tradycyjnie uprawianymi; 

c) Gatunki dopuszczalne do użycia w projekcie: lokalnie występujące gatunki dzikie, 

tradycyjne gatunki i odmiany roślin uprawnych, tradycyjnie stosowane w ogrodach 

wiejskich, gatunki roślin ozdobnych; 

d) Preferowane gatunki miododajne, przyciągające owady i stanowiące pokarm dla ptaków. 

4. Projekt musi zawierać następujące elementy: 

a) Krótki opis i uzasadnienie, 

b) Plan nasadzeń i aranżacji w formie graficznej, 

c) Spis/legendę wykorzystanej roślinności, 

d) Zdjęcia obecnego stanu terenu do zagospodarowania.  

6.  Dopuszczalne jest składanie projektów w dwóch, wybranych formach, zawierających 

elementy wymienione w ust. 4: 

a) Projekt w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD; 

b) Projekt w wersji tradycyjnej papierowej w dowolnej formie.  

7. Organizator nie dopuszcza do konkursu profesjonalnych projektów.  

8. Projekty zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w ust. 3 i 4 nie 

zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

9. Projekt w wersji elektronicznej lub tradycyjnej musi być opisany według następującego 

wzoru: nazwa placówki, wskazanie zespołu klasowego, tytuł pracy.  

10. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu projektu do Konkursu. 
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11. Projekty nagrodzone w Konkursie zostaną wymienione m.in. na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach społecznościowych.  

12. Organizator nie odsyła projektów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym projektów 

zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu. 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle     

zabezpieczonych projektów zgłaszanych na Konkurs. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) Dostarczenie pracy konkursowej w postaci projektu zgodnie z wymogami 

Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu; 

2) Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie 

ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu. 

2. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń dostępne są na stronie 

internetowej: www.aglomeracja- opolska.pl w zakładce Realizowane projekty -> Ochrona 

różnorodności biologicznej. 

3. Nadesłanie projektu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową  

i Oświadczeniami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska przy ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole, lub przesłać kurierem lub 

pocztą na wskazany adres, z dopiskiem „Konkurs mały ogród – wielka sprawa 2018”. 

5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 15 listopada 2018 r.                                               

(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).  

6. Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy Konkursu. 

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 
  

1. Uczestnik zgłaszając spot do Konkursu oświadcza w imieniu członków zespołu, że: 

1) ma (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do 

dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu, oraz że przysługują mu 
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autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób 

trzecich, 
 

2) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 

wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich 

wizerunku w Internecie. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych  

w związku z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne 

naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna 

prawnego wizerunku osoby małoletniej. 

3. Uczestnik oświadcza, że projekt nie brał udziału w innych konkursach. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia 

zgłoszonego przez niego projektu, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników 

Konkursu, na Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska autorskie prawa majątkowe do 

projektu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5. W analogicznym zakresie, do 

czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania 

z przesłanej na Konkurs pracy, w tym dla potrzeb realizacji celu Konkursu,                                             

w szczególności jego oceny przez Jury Konkursu oraz internautów. 

5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na 

nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym 

spotem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

( Dz.U.2010.152.1016 z późn. zm.) tj.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
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i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz  

z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia 

na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy 

utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. 

tytułu nie przysługuje. 

7. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w Konkursie, iż wyraża 

nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego 

projekcie, w tym na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem. 

8. Uczestnik, którego projekt zostanie nagrodzony w Konkursie, upoważnia Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska (z prawem udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania praw 

osobistych do utworu. 

9. W przypadku zawarcia danych w projekcie, których członkowie zespołu nie są autorami, 

zobowiązani są oni do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami 

majątkowymi do tych materiałów w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań 

względem Organizatora. 

 

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 
  

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 

Organizatora. 

2. Każdy projekt zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie. 

4. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny projektów wybiorą ze swego grona 

przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż będzie to jeden z przedstawicieli Organizatora. 

5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność projektu z tematyką Konkursu i jego założeniami, 

2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na projekt, 

3) wartość merytoryczną, 

4) wartość artystyczną, 

6. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie ogłoszenia wyników 

Konkursu. 
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VII. NAGRODY 
  

2. W konkursie przyznane zostają nagrody: 

1) Nagroda główna– nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł dla zespołu klasowego; 

2) Trzy wyróżnienia – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł dla każdego zespołu 

klasowego, 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

5. Ponadto przewiduje się zakupienie sadzonek rodzimych drzew i krzewów, w tym 

owocowych, nasiona roślin miododajnych  do aranżacji przyszkolnych ogródków, zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez zwycięskie i wyróżnione szkoły. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszania puli nagród, a także do innego ich 

podziału, w przypadku gdyby nadesłane projekty nie spełniały kryteriów określonych  

w Regulaminie, co jednak nie spowodowało niezakwalifikowania lub wykluczenia ich 

przez Organizatora z Konkursu. 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział  

w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, (zgodnie 

z  Rozporządzeniem 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

2. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska z siedzibą przy ul. Horoszkiewicza 6, 45 – 301 Opole.  

3.   Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób zawartych w Karcie 

                                                 
1 Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,  

w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

na podstawie wyrażonej przez osoby uczestniczące w konkursie zgody tj. art. 6  ust. 1 lit. 

a 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

5. Dane osobowe w ramach konkursu będą przetwarzane na czas trwania projektu i okresu 

jego trwałości. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

udziału w konkursie. 

10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Regulamin jest jedynym, z zastrzeżeniem ust. 6, dokumentem określającym zasady 

Konkursu. 

2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612). 
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3. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska pod numerem telefonu  77 54 17 935 lub adresem e-mail: 

bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 

pozostałych terminów, a także prawo opublikowania spotów w całości lub we 

fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych,  

w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób. 

5. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne.  

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów. 

8. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za wykorzystanie projektów                                 

w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z Laureatami Konkursu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia projektów do Konkursu. W zakresie nieuregulowanym                                          

w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 

 

ZATWIERDZAM 
 

Piotr Dancewicz 
 

/~/ 
 

Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

 

 

 


