Regulamin Konkursu „Przyjazna przestrzeo – posadźmy duże drzewo przy
szkole”
1. [ZASADY OGÓLNE]
1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie „Przyjazna przestrzeń – posadźmy duże drzewo przy szkole„
(zwanym dalej „Konkursem”).
1.2 W ramach projektu realizowanego na zlecenie LW Bogdanka S.A. pt. „Duże Drzewa dla
Powiatu Łęczyoskiego”, organizatorem konkursu jest Fundacja Krajobrazy z siedzibą w
Dorohuczy (zwane dalej „Organizatorem”) Dorohucza 115A, 21-044 Trawniki, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000608031, NIP: 7123311008, REGON: 364141595.
1.3 Projekt został zlecony przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w ramach umowy o
współpracę z Fundacją Krajobrazy.
2. [ADRESACI KONKURSU]
2.1 Uczestnikiem konkursu mogą byd uczniowie klas pod opieką nauczycielską z publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych w powiecie łęczyoskim. W
konkursie mogą wziąd udział uczniowie klas podstawowych 4-6 (tj. czwartoklasiści,
piątoklasiści lub szóstoklasiści).
2.2 Maksymalna liczba szkół biorących udział w konkursie to 15 placówek szkół
podstawowych (piętnaście). O udziale decyduje kolejnośd zgłoszeo.
2.3 Wnioski o udział w konkursie mogą składad szkoły podstawowe z powiatu łęczyoskiego,
których budynki szkolne zlokalizowane są w powiecie łęczyoskim. W konkursie może
wziąd udział maksymalnie 15 (piętnaście) publicznych szkół podstawowych z powiatu
łęczyoskiego. Decyduje data wpłynięcia wniosku lub data wpłynięcia e-maila na konto
fundacji.
2.4 Placówki chcące wziąd udział w Konkursie, powinny do dnia 2 października wyrazid chęd
uczestnictwa poprzez drogę mailową na adres: fundacjakrajobrazy@gmail.com lub
wysyłkę na adres: Fundacja Krajobrazy, Lubartowska 33, 20-116 Lublin.
2.4.1. Treśd zgłoszenia powinna zawierad adres i nazwę szkoły, liczbę oraz nazwy klas
deklarujących chęd udziału w konkursie (opcjonalnie) oraz oświadczenie o chęci
przystąpienia do konkursu opatrzone podpisem osoby upoważnionej do
składania oświadczeo woli w imieniu placówki.
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2.5 Zgłoszenie do konkursu może zostad złożone przez nauczyciela bądź wychowawcę danej
klasy. W zgłoszeniu należy wskazad nazwę klasy (przykładowo klasa 4C ze Szkoły
Podstawowej X).
3. [DANE OSOBOWE]
3.1 Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu przetwarzanych w związku z
konkursem jest Podmiot Zlecający Konkurs - Fundacja Krajobrazy z siedzibą w Dorohuczy
(zwane dalej „Organizatorem”) ul. Dorohucza 115A, 21-044 Trawniki, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000608031, NIP:
7123311008, REGON: 364141595.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu:
Lublin,
ul.
Lubartowska
33,
20-116,
+48
665
646664,
mail:
fundacjakrajobrazy@gmail.com dostępne na stronie internetowej:
http://fundacjakrajobrazy.pl/.
3.2 Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie
ze zgodą Uczestników Głosowania wyrażaną przed przystąpieniem do Głosowania.
3.3 Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do przystąpienia do konkursu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia
umowy, a osobą której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania.
Konsekwencjami niepodania danych osobowych może byd brak możliwości udziału w
konkursie.

3.4 Uczestnikom przysługuje prawo:
 dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 prawo do przenoszenia danych;
 cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co
pozostaje bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach
związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.
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3.5 Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany
przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeo dotyczących przebiegu Konkursu).
4

[ZASADY KONKURSU]

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Adresat Konkursu powinien:
1.
2.
3.
4.
5.

podad adres szkoły
podad numer klasy
podad lokalizacje miejsca na terenie szkoły pod nasadzenia dużego drzewa
zamieścid zdjęcie wytypowanej lokalizacji
napisad krótki opis uzasadniający wybraną lokację, jako miejsce służące
rekreacji i wypoczynkowi dla dzieci ze szkoły.
6. zaakceptowad regulamin i politykę prywatności. Należy przesład oświadczenie
– wzór w załączeniu
7. przesład oświadczenie o zgodzie na posadzenie drzewa w wybranej lokalizacji
przez właściciela nieruchomości

4.2 Zgłoszenia konkursowe może złożyd reprezentant klasy będący nauczycielem bądź
wychowawcą.
4.3 Uczestnicy mogą zgłosid się do konkursu poprzez adres e-mail:
fundacjakrajobrazy@gmail.com lub bezpośrednio/ pocztowo do biura Organizatora pod
adresem Fundacja Krajobrazy, Lubartowska 33, 20-116 Lublin.

4.4 Przyjmowanie zgłoszeo konkursowych prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w okresie:
od dnia 3.10.2019 r. od godz. 8:00 do dnia 15.10.2019 do godz. 16:00. (decyduje data
wpływu)

4.5 W ramach konkursu zostanie wybrana 1 najlepsza lokalizacja.
4.6 W przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu, wnioskodawca zostanie wezwany do
uzupełnienia dokumentacji w ciągu 3 dni.
4.7 W zwycięskiej szkole zostanie posadzone duże, dojrzałe drzewo. Drzewo zostanie
zasadzone wspólnie z klasą która zgłosiła zwycięski projekt. Dodatkowo dla klasy będącej
laureatem konkursu zostanie przeprowadzone specjalne szkolenie o tematyce związanej
z sadzeniem drzew i ich rolą w naszym ekosystemie.
4.8 Zwycięska klasa otrzyma od Organizatora tablicę edukacyjną o posadzonym drzewie, do
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obserwacji rozwoju drzewa.
4.9 W ramach konkursu w zwycięskiej szkole zostanie również opracowana ścieżka
edukacyjna dotycząca drzew znajdujących się na terenie szkoły.
4.10 Realizacja nagród konkursowych nastąpi między październikiem a listopadem 2019
roku.
4.11 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany lokalizacji sadzenia drzewa, w
szczególności gdy pojawią się rażące przeszkody, niepozwalające na realizacje projektu

5 [WYBÓR NAGRADZANYCH ZGŁOSZEŃ]
5.2 Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa). W skład
komisji wejdą: przedstawiciel Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A oraz przedstawiciel
Fundacji Krajobrazy.
5.3 Prace komisji oceniającej będą oparte na kryteriach otoczenia, kontekstu miejsca,
funkcjonalnośd i udział zieleni w okolicy.

5.4 Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://fundacjakrajobrazy.pl/ oraz na stronie portalu społecznościowego Facebook
https://www.facebook.com/fundacjakrajobrazy/,
najpóźniej do dnia: 21.10.2019. poprzez ogłoszenie zwycięskiej lokalizacji.
5.5 Zwycięzcy, laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailowa.

6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
6.1 Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygad będzie właściwy sąd
powszechny.
6.2 Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana
nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równośd
szans wszystkich Uczestników.

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego

6.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Dostępny jest w siedzibie
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Organizatora oraz w Serwisie pod adresem http://fundacjakrajobrazy.pl/.
6.5 Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na udział w Konkursie.
Dane kontaktowe fundacji:
Telefon: +48 665 646 664
Adres email: fundacjakrajobrazy@gmail.com
Adres: Fundacja Krajobrazy, Lubartowska 33, 20-116 Lublin
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Załącznik 1. Wzór oświadczenia
(miejscowość, data)

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności oraz regulamin
konkursu „Przyjazna przestrzeń – posadźmy duże drzewo przy szkole” realizowanego w
ramach zadania „Duże Drzewa dla Powiatu Łęczyńskiego” przez Fundację Krajobrazy, na
zlecenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

…………………………
czytelny podpis
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