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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Energia dla Wielkopolski” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), sporządzony przez Organizatora konkursu, określa 

zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Energia dla Wielkopolski” (dalej 

„Konkurs”). Regulamin jest wiążący dla Organizatora konkursu i Uczestników konkursu, reguluje 

zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora konkursu oraz 

Uczestników konkursu. 

2. Fundatorem nagród (dalej „Fundator”) w Konkursie jest firma IDS Energetyka S.A.  

3. Inicjatorem i partnerem merytorycznym konkursu są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie oraz PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna S.A. z siedzibą  

w Warszawie. 

4. Głównym organizatorem konkursu (dalej „Organizator”) jest Jacek Miciński prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Jacek Miciński Forward PR  

z siedzibą w Warszawie, ul. Nałęczowska 58, 02-922 Warszawa, działająca na zlecenie i na rzecz 

Fundatora nagród, odpowiedzialna także za prowadzenie Sekretariatu konkursu. 

5. Sekretariat konkursu – biuro prowadzone przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu, 

działające pod adresem: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa. Osoba kontaktowa: p. Katarzyna 

Strzeżek, tel. 608 818 842. Adres poczty elektronicznej: kontakt@liniapilaplewiska.pl. 

II. CEL KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest budowanie wśród uczniów szkół biorących udział w Konkursie świadomości 

znaczenia elektryczności w codziennym życiu, propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie 

energetycznym, a także rozwijanie talentów i wyobraźni młodzieży szkolnej poprzez wyróżnienie 

autorów prac potwierdzających ich pomysłowość, kreatywność i umiejętności twórcze. 

III. TERMINY KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w dniach 14 września 2020 r. - 16 października 2020 r. W tym terminie 

należy nadsyłać prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni  do dnia 30 października 2020 r. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 października 2020 r. 

4. Przekazanie nagród nastąpi najpóźniej do dnia 13 listopada 2020 r.   

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze gmin: Szamotuły, Kaźmierz, Oborniki, Połajewo, 

Czarnków, Ujście, Chodzież i Kaczory, gdzie realizowana jest inwestycja  pn. „Budowa linii 400 kV 

Piła Krzewina - Plewiska” i skierowany jest wyłącznie do uczniów klas V-VIII szkół wskazanych 

przez Organizatora konkursu (Załącznik nr 1). 

2. Uczestnikiem konkursu jest każdy uczeń, który za zgodą rodzica / opiekuna prawnego  

w terminach wskazanych w Regulaminie, nadeśle pracę wraz ze zgłoszeniem („Uczestnik”). 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Przed zgłoszeniem się do Konkursu  

Uczestnicy oraz ich rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z treścią 

Regulaminu. Dalsze uczestnictwo w Konkursie jest zależne od zaakceptowania treści Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
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5. W celu wzięcia udziału w Konkursie (uzyskania statusu „Uczestnika konkursu”) uczeń lub jego 

rodzic / opiekun prawny powinien wraz z Pracą konkursową przesłać pod adres mailowy 

Sekretariatu konkursu - kontakt@liniapilaplewiska.pl -  formularz zgłoszeniowy załączony do 

niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 2). Wiadomość należy zatytułować Konkurs fotograficzny 

Energia dla Wielkopolski. 

6. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w całości, we wszystkich polach wskazanych 

do wypełnienia, zawierać ujęte w nim oświadczenia. Formularz zgłoszeniowy powinien być 

opatrzony podpisem rodzica / opiekuna prawnego ucznia. 

7. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym dokonanie zgłoszenia 

bez wykorzystania Formularza zgłoszeniowego, doręczone w inny sposób niż wskazany  

w Regulaminie lub niezawierające wszystkich niezbędnych elementów, nie będzie rozpatrywane. 

8. Złożenie zgłoszenia stanowi przystąpienie do Konkursu i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

przez Uczestnika oraz jego rodziców / opiekunów prawnych postanowień Regulaminu oraz 

akceptacją faktu, że werdykt jury powołanego przez Organizatora jest ostateczny. 

9. Zgłoszenia Pracy konkursowej dokonuje Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny drogą 

elektroniczną, w terminie od dnia 14.09.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.  

10. Prace konkursowe, które zostaną zgłoszone po tym terminie, nie będą brały udziału w Konkursie. 

11. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową. 

12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby najbliższe Organizatora lub Fundatora. Osobami 

najbliższymi  w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora lub   

Fundatora   pozostają  w  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Pracownikami  w  rozumieniu  Regulaminu  są  członkowie  

organów  Fundatora  lub Organizatora,  a  także  osoby  zatrudnione  przez  Fundatora  bądź  

Organizatora na podstawie  umowy  o  pracę lub  wykonujące  inne  czynności  na  podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

V. ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie  do Organizatora  Pracy konkursowej 

w formie elektronicznej na adres kontakt@liniapilaplewiska.pl.  

3. Praca konkursowa – zdjęcie wykonane dowolnym sprzętem, zatytułowane „Energia dla 

Wielkopolski”.    
4. Zdjęcia muszą być pracą własną Uczestników, wcześniej nie opublikowaną, ani nie zgłoszoną do 

jakiegokolwiek innego konkursu. 

5. Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. 

6. Praca konkursowa i używane w niej treści lub ich części nie mogą naruszać praw osób trzecich,  

a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. 

7. Prezentowane w Pracy konkursowej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania  

i kultury osobistej. 

8. W Pracy konkursowej nie mogą być użyte bez odpowiedniej zgody właściciela chronione 

obowiązującymi przepisami marki, nazwy, znaki towarowe oraz logo produktów. 

9. Praca konkursowa musi być przesłana w wersji elektronicznej, umożliwiającej dalsze 

Wykorzystywanie jej przez Organizatora Konkursu, Fundatora, czy Inicjatora i partnera 

merytorycznego. 

10. Tylko te Prace konkursowe, które spełniają powyższe kryteria, będą uczestniczyły w Konkursie. 
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11. Przystępując  do  konkursu,  Uczestnik  oświadcza,  że  jest  autorem  i  posiada  prawa autorskie 

majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

12. Nadesłanie  prac  konkursowych  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem wszelkich  

autorskich  praw  majątkowych  na  Organizatora  do  wykorzystania nadesłanych prac lub ich 

części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  

-zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu -wytwarzanie  określoną techniką  egzemplarzy  

utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu;  

-w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej -publiczne  

wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz nadawanie  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. 

13. Uczestnik wyraża  zgodę  na  publikację  przez  Organizatora na  stronie  internetowej,  w  

mediach społecznościowych  oraz  na  innych  nośnikach  elektronicznych  i  tradycyjnych 

nadesłanej  pracy a  także  na wykorzystanie  pracy  w  celach promocyjnych i statutowych 

Organizatora, Sponsora lub Inicjatora. 

14. W   przypadku   uzasadnionego   podejrzenia   oszustwa,   naruszenia   cudzych   praw autorskich 

lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może  podjąć  

decyzję  o  zdyskwalifikowaniu    Uczestnika  w  Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać 

na adres Organizatora. 

15. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   opublikowania   wybranych   prac również w  

materiałach  promocyjnych,  w  wydawnictwach  okolicznościowych  i  materiałach prasowych  

oraz  w  Internecie.  Prawo  to  organizator  zastrzega  sobie  na  wszystkie przyszłe lata, tak aby 

bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach 

drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest 

przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

VI. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez przedstawicieli Fundatora nagród oraz Organizatora pod 

względem ich zgodności z tematem Konkursu, oryginalności oraz kreatywności, pomysłowości  

i umiejętności twórczych ich autorów.  

2. Spośród Prac, nadesłanych przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, nagrodzone zostaną 

trzy najlepsze prace.   

VII. NAGRODY 

1. Nagrody dla Uczestników to: 

a. za zajęcie pierwszego miejsca: 

i. karta podarunkowa o wartości 500 zł do wykorzystania w salonach stacjonarnych oraz w 

sklepie internetowym Empik; 

ii. dodatkowo aparat fotograficzny dla szkoły, do której uczęszcza zwycięzca. 

b. za zajęcie drugiego miejsca: karta podarunkowa o wartości 300 zł do wykorzystania w salonach 

stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Empik; 

c. za zajęcie trzeciego miejsca – karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania w salonach 

stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Empik. 

2. Nagrody zostaną przekazane przez przedstawiciela Organizatora kurierem najpóźniej do dnia  

13 listopada 2020 r. 
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3. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez finalistę lub szkołę, do której uczęszcza zwycięzca, 

przechodzi ona do dyspozycji Organizatora. 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30.10.2020 r. Organizator powiadomi drogą 

telefoniczną/e-mailową Uczestników, których prace zostaną nagrodzone w Konkursie, a także 

szkołę zwycięzcy. 

2. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad Regulaminu i warunków Konkursu, zostanie 

wykluczony z Konkursu i pozbawiony nagrody. 

3. Organizator konkursu zastrzega, że werdykt jury powołanego przez Organizatora jest ostateczny  

i nie będzie przyjmować żadnych zapytań i zażaleń dotyczących wyniku Konkursu. 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu  jest  Organizator. 

2. W sprawach dotyczących  Konkursu,  można  się kontaktować  telefonicznie  z  Sekretariatem na 

adres wskazany w pkt I. 

3. Dane  osobowe  podane w Formularzu zgłoszeniowym,  będą  przetwarzane  w  celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu  oraz  ich  prac    

a  także  w  celach  archiwizacyjnych i  rozliczalności  wymaganej  przepisami  rozporządzenia  

Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej 

RODO. 

4. Dane  osobowe  laureatów  Konkursu  oraz  osób  odbierających  nagrody  mogą  być przekazane 

Fundatorowi w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator    przetwarza    wskazane    dane    osobowe    na podstawie    prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest: 

 umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

 umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, 

 opublikowanie informacji o laureatach, 

 archiwizację dokumentów.  

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7.  Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych,  jeśli  są  błędne  lub  nieaktualne, a także   

 prawo  do  ich  usunięcia,  w sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu  prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO   

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.   

9. Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  Uczestników  konkursu  oraz  osób 

wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu, znajdującej się pod 

adresem: www.liniapilaplewiska.pl/konkurs. 
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2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wysłane  prace,  których  nie  otrzyma z powodów 

technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.  

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165z późn. zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn  

w celu zapewnienia jak najlepszej organizacji Konkursu. Organizator dopuszcza tylko zmiany na 

korzyść Uczestników i mające na celu usprawnienie organizacji Konkursu, jeżeli okaże się to 

wymagane z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. O każdej zmianie 

Organizator powiadomi niezwłocznie telefonicznie i/lub drogą e-mailową Uczestników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestników. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

LISTA SZKÓŁ ZAPROSZONYCH  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„Energia dla Wielkopolski” 

Lp. Lista według gmin 

 Miasto i Gmina Szamotuły 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach 

2.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 

3.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach 

4.  Szkoła Podstawowa im.  ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie 

5.  Szkoła Podstawowa w Brodziszewie im. Ofiar Pacyfikacji  Brodziszewa 1939  

6.  Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Przyborowie 

7.  Szkoła Podstawowa w Otorowie 

8.  Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie 

 Gmina Kaźmierz 

1.  Szkoła Podstawowa w Bytyniu 

2.  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu 

 Miasto i Gmina Oborniki 

1.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego  w Obornikach 

2.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach 

3.  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. UNICEF w Obornikach 

4.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie 

5.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie 

6.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie 

7.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Objezierzu 

8.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie 

 Gmina Połajewo 

1.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie 

2.  Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie 

3.  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie 

 Gmina Czarnków 

1.  Szkoła Podstawowa im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym  

2.  Szkoła Podstawowa im Leśników Polskich w Gębicach  
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3.  Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu  w Sarbi 

4.  Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie  

5.  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej  

 Gmina Ujście 

1.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu 

2.  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie 

3.  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej  

 Gmina Chodzież 

1.  Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy 

2.  Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Stróżewie 

3.  Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Strzelcach 

4.  Szkoła Podstawowa w Zacharzynie 

 Gmina Kaczory 

1.  Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kaczorach 

2.  Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej II RP w Śmiłowie 

3.  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dziembowie 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Energia dla Wielkopolski” 

Lp. Dane uczestnika 

1.  Imię  

2.  Nazwisko  

3.  Klasa  

4.  Nazwa i adres 
szkoły, do której 
uczęszcza 

 

 Dane rodzica/opiekuna prawnego 

5.  Imię  

6.  Nazwisko  

 Dane kontaktowe uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

7.  Tel. komórkowy  

8.  Adres e-mail  

 Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 

9.  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu fotograficznego pt. „Energia 
dla Wielkopolski” (zawierającego tekst klauzuli informacyjnej, do przekazania, której w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych Organizator jest zobowiązany) i wyrażam 
zgodę na udział w nim mojego dziecka/podopiecznego: 
 

……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyłącznie do celów związanych z przebiegiem Konkursu  
i upowszechnieniem informacji o jego rozstrzygnięciu: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka zgodnie  
z Regulaminem Konkursu w tym na podawanie do publicznej wiadomości imienia i 
nazwiska mojego dziecka/podopiecznego oraz publikowanie zgłoszonej do Konkursu 
Pracy konkursowej i informacji o miejscu zajętym w Konkursie na stronie internetowej 
www.liniapilaplewiska.pl oraz w innych materiałach wydanych przez Organizatora 
konkursu lub na temat Konkursu. 

 

Ponadto, w przypadku zajęcia przez moje dziecko / podopiecznego, jednego z trzech miejsc 
finałowych i zdecydowania o przyjęciu nagrody, zobowiązuję się do podania adresu 
korespondencyjnego, pod który Organizator prześle określoną w Regulaminie nagrodę. 

 

………………..………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


