REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO
„Herlitz #ekowyzwanie”
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą „Herlitz #ekowyzwanie”, regulujący
zasady uczestnictwa w Konkursie, dostępny pod adresem http://ekowyzwanie.pl/regulamin.
Fundator, Zleceniodawca Konkursu i Administrator - oznacza spółkę Herlitz sp. z o.o. z siedzibą
w Baranowie (62-081 Przeźmierowo), ul. Szamotulska 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000047212, o kapitale zakładowym w wysokości 20 547 000,00 zł
w całości opłaconym, o numerze NIP 782-00-10-515, będącą finansującym oraz przyrzekającym
Nagrody w Konkursie, które otrzymają Zwycięzcy Konkursu.
Organizator Wykonawczy - IdPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000499080, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł w całości
opłaconym, zajmujący się organizacją Konkursu na zlecenie Fundatora.
Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna, zlokalizowana na terenie Polski, zajmująca się
edukacją na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym, jak również placówki oświatowowychowawcze oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze stanowiące część systemu oświaty
w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481
z późn.zm.)
Konkurs - postępowanie konkursowe pod nazwą „Herlitz #ekowyzwanie”, które prowadzone jest
przez Organizatora Wykonawczego na zasadach określonych w Regulaminie, oparte na
współzawodnictwie oraz promujące wiedzę, w ramach którego wyłonieni zostaną Zwycięzcy
uprawnieni do otrzymania Nagród.
Uczestnik Konkursu - oznacza Zespół Konkursowy reprezentujący Szkołę, złożony z uczniów danej
klasy lub świetlicy w danej Szkole pod opieką Opiekuna, który został zgłoszony oraz spełnił inne
kryteria uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.
Opiekun Zespołu – pedagog lub nauczyciel z danej Szkoły sprawujący opiekę nad Zespołem
Konkursowym, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje między innymi rejestracji
Zespołu Konkursowego, przesyła Relację z wykonanego Zadania, jak też uprawniony jest do
kontaktu z Organizatorem Wykonawczym we wszelkich sprawach dotyczących Konkursu.
Zespół Konkursowy - oznacza grupę uczniów z danej klasy lub świetlicy w danej Szkole, którzy
pod opieką oraz nadzorem Opiekuna Zespołu wykonują Zadanie w Konkursie, nie mniejszą niż 5
uczniów, lecz nie większą niż 30 uczniów. Z każdej klasy w danej Szkole można dokonać zgłoszenia
tylko jednego Zespołu Konkursowego, który po rejestracji uzyska status Uczestnika Konkursu.
Jury Konkursu - grupa osób powołana przez Organizatora Wykonawczego do oceny wykonania
Zadań w postaci Relacji oraz przyznawania Punktów na szczegółowych warunkach określonych w
Regulaminie.
Relacja - praca stanowiąca sprawozdanie z wykonanego Zadania przez Zespół Konkursowy,
przygotowana pod nadzorem Opiekuna Zespołu, posiadająca formę graficzną (zdjęcia), która

przesyłana jest przez Opiekuna Zespołu do Organizatora Wykonawczego.
Formularz Rejestracji - formularz udostępniony pod adresem
http://ekowyzwanie.pl/, przy użyciu którego Opiekun Zespołu dokonuje rejestracji danego
Zespołu Konkursowego celem udziału w Konkursie, a tym samym uzyskania przez Zespół
Konkursowy statusu Uczestnika Konkursu.
Zwycięzcy - trzech Uczestników Konkursu, którzy w dniu zakończenia Konkursu uzyskali najwyższą
liczbę Punktów, a tym samo prawo do nagród na zasadach szczegółowo określonych w
Regulaminie.
Wyróżnieni – 100 pierwszych Zespołów Konkursowych, które zgłoszą się do Konkursu.
§ 2. INFORMACJE O KONKURSIE
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 września 2020 o godzinie 08:00, a kończy się w dniu 4
października 2020 o godz. 23:59. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
2. Konkurs jest jednoetapowy. Wraz z zakończeniem Konkursu zostaną ogłoszeni Zwycięzcy oraz
Wyróżnieni.
3. Konkurs organizowany jest w celach edukacyjnych.
4. Konkurs dedykowany jest do uczniów (członków Zespołu Konkursowego) uczęszczających do
Szkół.
5. Uczestnictwo w Konkursie polega na wykonywaniu przez Uczestników Konkursu zadania
(„Zadania”), za które Jury Konkursu przyznaje punkty („Punkty”) w oparciu o prawidłowo
przesłane Relacje.
6. Zgłoszenie Zespołu Konkursowego do Konkursu poprzez dokonanie jego rejestracji, jak też
uczestnictwo Uczestnika Konkursu w Konkursie, pozostaje całkowicie dobrowolne i
nieodpłatne. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie zrezygnować z Konkursu poprzez
przesłanie na adres Organizatora Wykonawczego oświadczenia Opiekuna Zespołu o rezygnacji
z uczestnictwa w Konkursie. Rezygnacja z Konkursu jest nieodwołalna.
§ 3. ZADANIA ORAZ PUNKTACJA
1. Zadanie polega na realizacji przez Opiekuna Zespołu (nauczyciela) przy udziale (uczniów)
Członków Zespołu Zadania w postaci „Herlitz #ekowyzwanie”. Zadanie polega na wyborze
miejsca w okolicy Szkoły (lub innego, dowolnego miejsca), które jest zaśmiecone, zrobienie
zdjęcia przed akcją, a następnie uporządkowanie miejsca przy użyciu rękawiczek i worków i
zrobienie zdjęcia z efektami pracy. Szkoły mogą nominować kolejne Szkoły.
2. Opis Zadania, w szczególności treść Zadania, wymogi związane z jego przeprowadzeniem oraz
szczegółowe jego zasady (np. termin wykonania) określone zostaną poprzez publikację opisu
Zadania pod adresem http://ekowyzwanie.pl/ W zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w
treści Zadania zastosowanie znajdzie niniejszy Regulamin.
3. Uczestnik Konkursu może otrzymać Punkty za przesłaną Relację z poprawnie oraz terminowo
wykonanego Zadania, na szczegółowych zasadach określonych poniżej.
4. Relacja polega na stworzeniu graficznej (fotografie) relacji z wykonanego Zadania. Część
graficzna (fotografie), może składać się z maksymalnie 4 plików (załączników), które powinny
być wykonane z użyciem technik fotografii tradycyjnej lub cyfrowej, a następnie zeskanowane

do pliku cyfrowego – format *png, *jpg, *jpeg o rozmiarze do 1,5 MB i rozdzielczości: 800x600
albo 1200x800 pikseli lub z użyciem technik fotografii cyfrowej o rozmiarze do 1,5 MB i
rozdzielczości: 800x600 albo 1200x800 pikseli (format *png, *jpg, *jpeg). Część graficzna
(fotografie) nie może zawierać jakichkolwiek podpisów, opisów i znaków wodnych, o ile nie
wynika inaczej z treści opisu Zadania.
5. Zgłoszenia Relacji z wykonanego Zadania dokonuje Opiekun Zespołu poprzez wypełnienie
formularza dostępnego pod adresem http://ekowyzwanie.pl/, załączenie Relacji zgodnie z
wymogami formularza, a następnie naciśnięcie przycisku „Publikuj”.
6. Relacja z wykonania danego Zadania może być zgłoszona przez danego Uczestnika Konkursu
wyłącznie jednokrotnie, jest możliwa późniejsza modyfikacja lub uzupełnienie Relacji po jej
zgłoszeniu na zasadach określonych w ust. 5 powyżej.
7. Za skutecznie zgłoszoną Relację z danego Zadania uznaje się taka, która została zgłoszona
przez Opiekuna Zespołu w sposób określony w ust. 5 powyżej, a jednocześnie spełniająca
wymogi formalne oraz merytoryczne określone w Regulaminie oraz opisie Zadania.
8. Organizator Wykonawczy dokona opublikowania Relacji na stronie Konkursu dostępnej pod
adresem http://ekowyzwanie.pl
9. Relacje mogą być zgłaszane przez cały okres trwania Konkursu.
10. Za prawidłowo zgłoszoną Relację będą przyznawane Punkty zgodnie z poniższymi zasadami:
(i) za liczbę worków ze śmieciami – 10 Punktów za każdy worek, (ii) za zaproszenie innych
szkół do wyzwania – 10 Punktów za każde zaproszenie.
11. Jury Konkursu może przyznać jednomyślnie dodatkowe Punkty w skali 1-20 Punktów, jeśli
Dana Relacja szczególnie pozytywnie wyróżnia się pod kątem kreatywnego podejścia do
zadania (np. ciekawie zaaranżowane zdjęcie, specjalne stroje uczestników, przygotowanie
plakatów i umieszczenie ich na zdjęciu itp.).
12. Punkty uzyskane za Relację automatycznie zwiększają dorobek punktowy tego Uczestnika
Konkursu, którego Opiekun Zespołu dokonał zgłoszenia takiej Relacji. Punktacja zliczana jest
przez Organizatora Wykonawczego.
13. Punkty nie mogą być przenoszone lub przekazywane na rzecz innych Uczestników Konkursu,
a w przypadku rezygnacji przez Uczestnika Konkursu podlegają wyzerowaniu. Punkty nie
uprawniają Uczestnika Konkursu do uzyskania jakichkolwiek wartości pieniężnych lub
rzeczowych, z tym zastrzeżeniem, iż Zwycięzcy otrzymają nagrody na warunkach oraz
zasadach określonych w Regulaminie.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest rejestracja przez Opiekuna Zespołu danego
Zespołu Konkursowego w Konkursie, co następuje poprzez wypełnienie oraz wysłanie przez
Opiekuna Zespołu zgłoszenia przy użyciu Formularza Rejestracji. Poprawne zakończenie
rejestracji skutkuje uzyskaniem przez Zespół Konkursowy statusu Uczestnika Konkursu.
2. Dany nauczyciel/pedagog może być Opiekunem Zespołu w odniesieniu do więcej niż jednego
Zespołu Konkursowego. W takim przypadku Opiekun Zespołu będzie mógł w ramach
dostępnych funkcjonalności zgłaszać Relacje, a także dokonywać innych czynności w
Konkursie, oddzielnie dla każdego Zespołu Konkursowego, z tym zastrzeżeniem, iż jedna
Relacja może być zgłoszona wyłącznie dla jednego Zespołu Konkursowego.

3. Zespół Konkursowy może obejmować wyłącznie uczniów z danej klasy lub świetlicy w danej
Szkole. Nie jest dopuszczalnym zakładanie Zespołu Konkursowego obejmującego uczniów z
różnych klas lub różnych Szkół. Nie jest możliwe stworzenie więcej niż jednego Zespołu
Konkursowego w ramach uczniów z danej klasy w danej Szkole. Uczeń przez cały czas trwania
Konkursu może być członkiem tylko jednego Zespołu Konkursowego.
4. Rejestracja określona w ust. 1 powyżej jest równoznaczna z tym, iż Opiekun Zespołu uzyskał
wszelkie zgody ze strony Szkoły niezbędne dla jego uczestnictwa w Konkursie oraz ze strony
przedstawicieli ustawowych uczniów (Członków Zespołu), jeśli Regulamin lub obowiązujące
przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich zgód, jak też zgodę na wykorzystanie
oznaczenia Szkoły (np. nazwa, miejscowość, logo) przez Organizatora Wykonawczego oraz
Fundatora dla potrzeb prowadzonego Konkursu oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
osób utrwalonego w Relacji z wykonanego Zadania zgodnie z ustawą o prawach autorskich i
prawach pokrewnych, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz
na cele promocyjne, a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych
oraz na portalach społecznościowych, a także w komunikacji wewnętrznej Organizatora
Wykonawczego i Fundatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego
5. W toku trwania Konkursu nie istnieje możliwość zmiany Opiekuna Zespołu.
6. Prawidłowość rejestracji uczestnictwa w Konkursie może być zweryfikowana przez
Organizatora Wykonawczego poprzez kontakt ze Szkołą wskazaną podczas rejestracji.
Rejestracje dokonane z naruszeniem Regulaminu będą skutkowały nieodwołalnym
wykluczeniem Uczestnika Konkursu z Konkursu bądź odmową rejestracji Uczestnika Konkursu
(jeśli proces rejestracji nie został zakończony).
7. Przystąpienie Zespołu Konkursowego za pośrednictwem Opiekuna Zespołu do udziału w
Konkursie jest zależne od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, uzupełnienia
wszystkich wymaganych pól Formularza Rejestracji. Naruszenie postanowień Regulaminu
może skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.
8. Formularz Rejestracji uważa się za przesłany w chwili jego zarejestrowania na serwerze, na
którym znajduje się link do Formularza Rejestracji. Opiekun Zespołu otrzyma potwierdzenie
zgłoszenia udziału w Konkursie w postaci komunikatu wyświetlonego w okienku Formularza
Rejestracji.
9. Rejestracje dokonane po zakończeniu Konkursu są bezskuteczne.
10. Uczestnik Konkursu, który został wykluczony z Konkursu nie może dokonać ponownego
zgłoszenia do Konkursu.
11. Rejestracja Uczestnika Konkursu w Konkursie jest równoznaczna ze złożeniem przez Opiekuna
Zespołu oświadczenia, iż wyraża w imieniu Szkoły zgodę na posługiwanie się nazwą Szkoły na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w relacjach prasowych i medialnych oraz w
materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu, a ponadto jest uprawniony do złożenia
takiego oświadczenia.
12. Zgłoszenie Relacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna Zespołu następujących
oświadczeń: (i) twórcą zgłaszanej Relacji zespołowej jest Opiekun Zespołu, jak też członkowie
Zespołu Konkursowego, którzy działają pod jego nadzorem, (ii) Opiekunowi Zespołu
przysługują prawa do Relacji w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji określonej w ust.
13 poniżej, jak też wykorzystania Relacji na potrzeby Konkursu określone w Regulaminie, (iii)
dostarczona Relacja nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw

autorskich, praw pokrewnych, praw własności i dóbr osobistych, jak też powszechnie
przyjętych norm społecznych, (iv) w przypadku, gdy Relacja zawiera wizerunki Członków
Zespołu lub innych osób trzecich, Opiekun Zespołu uzyskał przewidziane prawem zgody na
rozpowszechnianie wizerunku tych osób przez Organizatora Wykonawczego i Fundatora, na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele promocyjne, a w
szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach
społecznościowych, a także w komunikacji wewnętrznej Organizatora Wykonawczego i
Fundatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego oraz działając z wyraźnego
upoważnienia tych osób lub ich przedstawicieli ustawowych udziela w tym zakresie
Organizatorowi Wykonawczemu oraz Fundatorowi nieodpłatnie zgody na rozpowszechnianie
ich wizerunków w zakresie określonym powyżej albo oświadcza, że zgoda tych osób nie jest
zgodnie z przepisami prawa wymagana (zgoda obejmuje uprawnienie do udzielania dalszych
upoważnień w ww. zakresie).
13. Z chwilą zgłoszenia Relacji w trybie określonym w Regulaminie, Opiekun Zespołu (działający w
imieniu własnym i innych uprawnionych), udziela na rzecz Organizatora Wykonawczego oraz
Fundatora licencji na zasadach określonych poniżej, w zakresie w jakim zgłoszona Relacja lub
jej fragmenty stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z
późn. zm.). Udzielenie licencji następuje z momentem przesłania (zgłoszenia) Relacji, a licencja
posiada charakter nieodwoływalny, niewyłączny (z prawem do udzielania dalszych sublicencji) na korzystanie z Relacji, lub z jej fragmentów oraz prawo do udzielania zezwolenia na
wykonywanie praw zależnych do Relacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (na
terytorium całego świata) na wszystkich znanych polach eksploatacji w chwili przesłania
Relacji, a w szczególności na takich jak: (1) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie
dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną
oraz techniką cyfrową; (2) wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle
prawa formach; (3)wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów
reklamowych (np. reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały
okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (4)rozpowszechnianie i
udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na
liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; (5) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką
światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym
Internet); (5) wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych. Udzielenie licencji
następuje każdorazowo bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia (nieodpłatnie) Podmioty
określone w ust. 12 powyżej wyrażają zgodę na wykonywanie przez Organizatora
Wykonawczego oraz Fundatora autorskich praw osobistych, w szczególności: (i) decydowania
o pierwszym udostępnieniu Relacji w całości lub w części, bądź ich nieudostępnianiu (ii)
rozpowszechniania Relacji w całości lub części z pominięciem autorstwa lub wyłącznie z
oznaczeniem Organizatora Wykonawczego lub Fundatora.
14. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi Wykonawczemu lub Fundatorowi

roszczeń w zakresie oświadczeń, zapewnień lub uprawnień objętych ust. 11-13 powyżej,
Opiekun Zespołu zobowiązuje się zwolnić Organizatora Wykonawczego oraz Fundatora ze
wszelkich zobowiązań wynikających z tych roszczeń, a w przypadku sporu sądowego,
zobowiązuje się wstąpić do tego sporu w miejsce lub po stronie Organizatora Wykonawczego
lub Fundatora, jak też naprawić wszelkie szkody poniesione w związku z powyższym przez
Organizatora Wykonawczego lub Fundatora.
§ 4. NAGRODY
1. Zwycięzcą Konkursu jest 3 (trzech) Uczestników Konkursu, którzy w dniu zakończenia
Konkursu uzyskali najwyższą liczbę Punktów, a tym samo prawo do nagród na zasadach
szczegółowo określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników
Konkursu uzyska identyczną liczbę Punktów w Konkursie, Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu,
który jako pierwszy zgłosił Relacje w ramach Konkursu (tzw. kryterium pierwszeństwa).
2. Wyróżnionymi jest 100 pierwszych Zespołów Konkursowych, które zgłoszą się do Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19 października 2020 roku do godz. 17:00 pod
adresem http://ekowyzwanie.pl które obejmować będą w zakresie Zwycięzców: nazwę
Szkoły, imię/nazwisko Opiekuna Zespołu Konkursowego oraz liczbę uzyskanych Punktów w
Konkursie, zaś w zakresie Wyróżnionych: nazwę Szkoły, imię/nazwisko Opiekuna Zespołu
Konkursowego. Uzyskanie statusu Wyróżnionego uprawnia do nagrody.
4. Nagrodami w Konkursie za zajęcie 3 (trzech) pierwszych miejsc są trzy pakiety artykułów
papierniczych firmy Herlitz o wartości 1000 zł każdy. Dodatkowo pierwsze 100 Zespołów
Konkursowych, które zgłoszą się do Konkursu, otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci
pakietu zeszytów marki Herlitz z linii „Save Earth It’s our home”.
5. Z tytułu wydanych Szkole nagród Fundator i Organizator Wykonawczy nie są płatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm. ). Z tytułu
wydanych Szkole nagród, na Szkole mogą ciążyć obowiązki na gruncie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, w zależności od statusu podatkowego szkoły.
6. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Konkursu należy kierować pocztą elektroniczną
na adres Organizatora Wykonawczego: kontakt@ekowyzwanie.pl, nie później jednak niż w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu lub innego zdarzenia
uzasadniającego wniesienie przez Uczestnika Konkursu reklamacji. Reklamacja zostanie
rozpatrzona w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia jej złożenia. Wyniki Konkursu lub inne
elementy Konkursu, co do których Uczestnik Konkursu nie złożył reklamacji w terminach
wskazanych powyżej, pozostają ostateczne. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest
umieszczenie: (i) danych osoby zgłaszającej reklamację w imieniu Uczestnika Konkursu wraz
ze wskazaniem jej statusu w Konkursie, (ii) opis reklamacji oraz (iii) ewentualnie załącznik w
postaci zrzutu ekranu elementu podlegającego reklamacji lub inne dokumenty posiadające
znaczenie dla rozpoznania reklamacji. Organizator Wykonawczy może zwrócić się do
Uczestnika Konkursu o przekazanie dodatkowych informacji, które pozostają niezbędne do
rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia informacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych
może skutkować pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
7. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie należy zgłaszać do Organizatora Wykonawczego:

(i) na adres e-mail: kontakt@ekowyzwanie.pl lub (ii) drogą pocztową pod adresem: ul.
Słowackiego 57, 60-521 Poznań. Reklamacje należy składać w terminie do 30 dni od odbioru
nagrody, zaś w jej treści należy wskazać: oznaczenie „Reklamacja”, nazwę Konkursu, jak też
wskazać przedmiot reklamacji. W przypadku braku wskazania niezbędnych informacji
Organizator Wykonawczy poprosi reklamującego o ich uzupełnienie, zaś okres rozpoznania
reklamacji ulegnie wydłużeniu o okres uzupełnienia informacji. Organizator Wykonawczy
rozpozna reklamację w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, dążąc do tego, aby
okres rozpoznania reklamacji nie przekroczył 14 dni od uzyskania pełnej informacji niezbędnej
do rozpoznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji - nagroda zostanie wymieniona
lub naprawiona, zgodnie z charakterem reklamacji, rodzajem wady oraz obowiązującymi
przepisami, przy czym reklamujący może w treści reklamacji wskazać również, jakiego
rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora Wykonawczego. W przypadku wymiany lub
naprawy, koszty przesyłki ponosi Organizator Wykonawczy, zaś szczegóły związane z
ewentualną przesyłką reklamowanej nagrody ustalone zostaną pod adresem: ul. Słowackiego
57, 60-521 Poznań. Organizator Wykonawczy nie udziela dodatkowej gwarancji na nagrody,
jednakże powyższe nie wyłącza uprawnień reklamującego wobec podmiotu udzielającego
gwarancji (np. producent), na zasadach określonych w dokumencie gwarancji oraz
obowiązujących przepisach prawa. Procedura reklamacyjna wskazana powyżej nie wyłącza
uprawnień reklamującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności wynikających z rękojmi lub gwarancji, realizowanych wobec Organizatora
Wykonawczego lub innych podmiotów (np. producenta), które mogą być wykonywane na
zasadach oraz warunkach określonych w takich bezwzględnie obowiązujących przepisach
prawa.
8. Organizator Wykonawczy może przesunąć termin ogłoszenia wyników Konkursu, jeśli wymaga
tego uprzednie rozpoznanie reklamacji złożonych przez Uczestników Konkursu lub inne osoby.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej, Organizator Wykonawczy rozpocznie dystrybucję nagród w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Doręczanie nagród
nastąpi poprzez pocztę lub przesyłkę kurierską, bez odrębnego protokołu odbioru nagrody, na
dane adresowe Opiekuna Zespołu lub Szkoły, w której zatrudniony jest dany Opiekun Zespołu.
Nagrodę konkursową uważa się za wydaną z chwilą podpisania przez osoby upoważnione do
odbioru korespondencji i przesyłek, dokumentu przewozowego (potwierdzenia odbioru).

§ 5. DANE OSOBOWE
1. Realizacja Konkursu następuje z udziałem Opiekunów Zespołów - osób fizycznych - co jest
związane z przetwarzaniem danych (tj. zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem,
opracowywaniem, zmienianiem, udostępnianiem i usuwaniem) dotyczących tych osób, w tym
danych osobowych. Realizacja Konkursu może wiązać się również z przetwarzaniem przez
Organizatora Wykonawczego oraz Fundatora danych osobowych osób, których wizerunek
został zamieszczony na materiałach zdjęciowych wykorzystanych w Relacjach zgłoszonych do

2.

3.

4.

5.

6.

Konkursu.
Udział w Konkursie wymaga dokonania rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji wraz
podaniem danych wskazanych w tym Formularzu Rejestracji (tj. imię, nazwisko, adres e-mail,
nazwa Szkoły, adres Szkoły, klasa, liczba uczniów w klasie, opcjonalnie: nazwa i adres Szkoły
zaproszonej do wyzwania. Dokonanie rejestracji w Konkursie oraz podanie tych danych jest
całkowicie dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. Osoby dokonujące rejestracji
mogą również podać swój nr telefonu, co jest dobrowolne, ale w znacznym stopniu ułatwia
kontakt z osobą dokonującą rejestracji.
Administratorem danych osobowych jest spółka Herlitz sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (62081 Przeźmierowo), ul. Szamotulska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000047212, o kapitale zakładowym w wysokości 20 547 000,00 zł w całości
opłaconym, o numerze NIP 782-00-10-515. Administrator przetwarzając dane osobowe lub
powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie
prywatności osób, których dane są przetwarzane w związku z Konkursem. Dane osobowe osób
fizycznych podlegają ochronie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. ).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku
z przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres
poczty elektronicznej: cezary.sadowski@rodo.pl lub na adres Administratora: Herlitz sp. z o.o.
z siedzibą w Baranowie (62-081 Przeźmierowo), ul. Szamotulska 2 .
W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Opiekunów Zespołów następujące ich
dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku Członków Zespołu konkursowego
czy innych osób trzecich uczestniczących w nagraniu materiałów Relacji, Administrator może
przetwarzać ich wizerunek, jeżeli został zamieszczony w Relacji.
Dane osobowe podawane w Konkursie, w tym w postępowaniach reklamacyjnych, będą
przetwarzane:
a) w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności w
celu wyłonienia Zwycięzców i wydania nagród, weryfikacji prawa Zwycięzcy do nagrody,
oraz ogłoszenia listy Zwycięzców oraz realizacji praw przyznanych Uczestnikom
Konkursu mocą Regulaminu (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Uczestników, w tym Zwycięzców jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów
Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest organizacja Konkursu będącego
przyrzeczeniem publicznym,
b) w przypadku osób, których wizerunek został zamieszczony w Relacji – na podstawie ich
zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) w przypadku Zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa w związku z organizacją Konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie

obowiązków prawnych Administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1
lit. c RODO);
d) w przypadku osób składających reklamację w Konkursie – dla celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie
uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z
Administratorem przy organizacji Konkursu oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym
prawem kompetentne organy administracji państwowej. Dane osobowe mogą zostać
udostępnione przez Administratora również podmiotom biorącym udział w realizacji
Konkursu, świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe w celu doręczenia korespondencji
związanej z Konkursem, w tym nagród, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
informatyczne, drukarskie, płatnicze, prawnicze, księgowe. Dane osobowe Opiekunów
Zespołów będą również udostępnone publicznie na stronie http://ekowyzwanie.pl/.
8. Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe podawane w Konkursie przez
Opiekuna Zespołu – IdPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul.
Słowackiego 57, 60-521 Poznań, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000499080, o kapitale zakładowym w wysokości 10. 000,00 zł w całości
opłaconym w celu przeprowadzenia Konkursu.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów
następujących przez następujące okresy:
a) w przypadku, w którym Zespół Konkursowy został nagrodzony w Konkursie – dane
osobowe osób, których wizerunek został zamieszczony w Relacji oraz dane osobowe
Opiekuna Zespołu, są przechowywane przez okres do chwili wydania nagrody (na
potrzeby wydania nagrody), a następnie po wydaniu nagrody dane zawarte w
dokumencie potwierdzającym wydanie nagrody przechowywane są przez okres 5 lat
liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, na
potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego;
7.

b) w przypadku, w którym Zespół Konkursowy nie został nagrodzony w Konkursie – dane
osobowe osób, których wizerunek został zamieszczony w Relacji oraz dane osobowe
Opiekuna Zespołu są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu i dalej przez okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestników Konkursu związanych z ich
uczestnictwem w Konkursie
c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:
 jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem
nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji, są
przechowywane przez okres do chwili wydania nagrody (na potrzeby wydania
Nagrody), a następnie po wydaniu nagrody dane zawarte w korespondencji
reklamacyjnej i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie nagrody
przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku,

w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania
nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń
osoby wnoszącej reklamację.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych
interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail:
odpowiedzi@herlitz.pl lub pisząc listownie na adres Herlitz sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie
(62-081 Przeźmierowo), ul. Szamotulska 2.
11. W przypadku osób, których wizerunek przetwarza Administrator w zgłoszonych Relacjach,
mają one prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich wizerunku w dowolnym momencie,
co nie wpływa na zgodność z prawem tego przetwarzania, przed wycofaniem zgody.
12. Osoba, które dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
13. Podanie przez Opiekuna Zespołu danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
koniecznym udziału w Konkursie i wydania nagrody. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia udział w Konkursie. Odmowa podania danych adresowych Szkoły będzie
skutkowała niemożnością otrzymania nagrody. Przekazanie Organizatorowi Wykonawczemu
wizerunku osób wraz z Relacją zgłoszoną do Konkursu, jest dobrowolne.
14. Dane osobowe w Konkursie nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
15. Dane osobowe w Konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, które wywołuje wobec osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na nich wpływa.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Wykonawczy Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie spowoduje utraty
praw nabytych przez Uczestników Konkursu oraz w sytuacji, gdy powyższe wynikać będzie ze
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. zmiana w zakresie przepisów o
ochronie danych osobowych). Zmiana Regulaminu następować będzie poprzez opublikowanie
jego aktualnej treści pod adresem www. http://ekowyzwanie.pl/regulamin.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 z późn. zm.).
3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody w Konkursie osobom trzecim ani wypłacenie
równowartości w formie pieniężnej lub innej formie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator

Wykonawczy w porozumieniu z Fundatorem.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

ZGODY DO FORMULARZA REJESTRACJI
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do
przestrzegania postanowień Regulaminu.

Jeżeli mój wizerunek został zamieszczony w Relacji zgłoszonej w Konkursie, wyrażam zgodę na
przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w Relacji zgłoszonej do Konkursu na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele promocyjne, a w szczególności
w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, a także
w komunikacji wewnętrznej Organizatora Wykonawczego i Fundatora, bez ograniczenia
czasowego i terytorialnego.
W przypadku udostępnienia Organizatorowi Wykonawczemu wizerunku osób umieszczonych w
materiałach z Relacji zgłoszonej w Konkursie, oświadczam, że uzyskałem przewidziane prawem
zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora Wykonawczego i Fundatora, na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele promocyjne, a w
szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach
społecznościowych, a także w komunikacji wewnętrznej Organizatora Wykonawczego i
Fundatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Działając z wyraźnego upoważnienia tych
osób lub ich przedstawicieli ustawowych udzielam w tym zakresie Organizatorowi
Wykonawczemu oraz Fundatorowi nieodpłatnie zgody na rozpowszechnianie ich wizerunków w
zakresie określonym powyżej.
Oświadczam, że osobom, których wizerunek został zamieszczony z Relacjach zgłoszonych w
Konkursie przekażę informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Administratora, o
której mowa w § 5 Regulaminu.
W imieniu Szkoły, wyrażam zgodę na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz w relacjach prasowych i medialnych oraz w materiałach promocyjnych dotyczących
Konkursu. Ponadto jestem uprawniony do złożenia takiego oświadczenia.

