
 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOSELFIE 

 
 

§ 1 

Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu EkoSelfie, zwanego dalej: „Konkursem” 

jest Federacja Polskich Banków Żywności, z siedzibą w Warszawie, 00-024, Al. 

Jerozolimskie 30, zwana dalej: „Organizatorem” oraz finansowanym ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a. Nie marnuję, środowisko szanuję. 

b. Mój sposób na niemarnowanie żywności. 

3. Celem Konkursu jest wyróżnienie zdjęć prezentujących działania w zakresie 

prawidłowych zachowań proekologicznych.  

4. Konkurs EkoSelfie jest częścią projektu „EkoMisja Nie Marnuję”, finansowanego ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§ 2 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby dorosłe oraz małoletni po spełnieniu 

wymogów z punktów 2-3. 

2. Małoletni w wieku poniżej 18 lat mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą rodziców. 

3. Zdjęcia od osoby małoletniej nie będą oceniane i nagradzane bez otrzymania zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego w formie elektronicznej na adres email: 

ekoselfie@bankizywnosci.pl (wraz z załączonym skanem pisemnej zgody rodzica 

lub opiekuna prawnego), na jej udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych 

osobowych małoletniego, w tym wykorzystanie i udostępnianie wizerunku. 

4. Treść zgody stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej 

opublikowane, ani nie zostały zgłoszone jako prace konkursowe w ramach innych 

konkursów. 

6. Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. 

mailto:ekoselfie@bankizywnosci.pl


7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

 
 

§ 3 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające zachowania proekologiczne. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić po jednym zdjęciu do każdej kategorii. (łącznie dwa 

zdjęcia).  

3. Każde wysłane zdjęcie musi zawierać krótki opis będący interpretacją przysłanego na 

Konkurs zdjęcia (maksymalnie 500 znaków). 

4. Zgłoszenie do Konkursu wraz z pracą konkursową należy wysyłać od dnia 5 maja do 

30.06.2020 za pomocą formularza zamieszczonego na stronie 

www.niemarnuje.bankizywnosci.pl 

§ 4 

Ocena formalna i merytoryczna 

1. Ocenę formalną zgłoszeń do Konkursu przeprowadza Organizator. 

2. Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadzają 

eksperci wewnętrzni. 

3. Prace konkursowe oceniane są w dwóch kategoriach wymienionych w §1 ust. 2 

pkt a-b niniejszego Regulaminu według następujących kryteriów: 

a. Interpretacja i nawiązanie do tematu projektu; 

b. Adekwatność zdjęcia do kategorii konkursowej; 

c. Jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia. 

§ 5 

Laureaci konkursu i nagrody 

1. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. 

2. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana do dnia 15 lipca 2020 r. na stronie 

niemarnuje.bankizywnosci.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą 

elektroniczną. 

http://www.niemarnuje.bankizywnosci.pl/


3. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów 

Konkursu zostaną podane na stronie www.niemarnuje.bankizywnosci.pl. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na 

stronie internetowej Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych osób trzecich, a także, że 

uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił na zdjęciach na 

wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie. 

3. Uczestnik Konkursu publikuje na stronie Konkursu utwory, do których przysługują mu 

autorskie prawa osobiste i majątkowe. Uczestnik Konkursu udostępnia Organizatorowi 

utwory na zasadzie otwartej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (BY) dla 

celów niekomercyjnych (NC), której tekst dostępny jest pod adresem: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl, przy czym wyłączony 

zostaje par. 5 punkt a i b licencji. Dla uniknięcia wątpliwości organizator wskazuje, że 

Uczestnik udziela mu licencji m.in. do niekomercyjnego publikowania prac 

konkursowych, wykorzystania ich w materiałach Organizatora oraz w działaniach 

promocyjnych zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej oraz 

rozpowszechniania prac konkursowych. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na 

opublikowanie przekazanych zdjęć (prac konkursowych) na stronie 

niemarnuje.bankizywnosci.pl, kanałach mediów społecznościowych oraz materiałach 

promocyjnych wyprodukowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. 

4. Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu, musi posiadać: 

a. w przypadku opublikowania na stronie internetowej Konkursu zdjęć lub 

filmów, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na 

wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu (wzór znajduje się w 

Załącznik nr 2); 

b. W przypadku, gdy na zdjęciach lub filmach znajduje się osoba małoletnia, 

zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku 

tej osoby wykorzystanie na potrzeby Konkursu EkoSelfie (wzór znajduje się w 

Załącznik nr 3); 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

http://www.niemarnuje.bankizywnosci.pl/


6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w 

przypadku, gdy któreś z oświadczeń, o których mowa w §6 ust. 4 okazało się 

nieprawdziwe w całości lub w części. 

8. Od oceny formalnej zgłoszeń i merytorycznej oceny prac konkursowych odwołanie 

nie przysługuje. 

 
Konkurs EkoSelfie został zorganizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada 

wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. 

 

Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja, niżej podpisany/a ........................................................... (imię i nazwisko rodzica / 

opiekuna prawnego), zamieszkały/a .................................................................. , 

legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i nr: ……………………………….., 
PESEL:…………………………. 

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  lub podopiecznego/ej: 

………………………………………….[imię i nazwisko dziecka] przez Organizatora 

Konkursu EkoSelfie, tj. Federację Polskich Banków Żywności, z siedzibą w Warszawie, 

która działa jako administrator danych, oraz jego/jej udział w Konkursie, a także na 

użycie (powielanie i rozpowszechnianie) fotografii     oraz     innych     plików     

multimedialnych,     na     których     widnieje     wizerunek 

…………………………………………..[imię i nazwisko dziecka], do celów 

przeprowadzenia Konkursu EkoSelfie. 

Oświadczam, ze zostałam/em poinformowana/ny i wyrażam zgodę na to, że dane te 

będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz w ciągu 5 lat od zakończenia 

Konkursu w celu promowania Konkursu EkoSelfie. Przyjmuję do wiadomości, że 

Federacja Polskich Banków Żywności może udostępniać fotografie oraz inne pliki 

multimedialne na których widnieje wizerunek …………………………………………..[imię i 

nazwisko dziecka], podmiotom związanym z Federacją Polskich Banków Żywności, lecz 

tylko dla celów o których mowa w nin. dokumencie oraz zgodnie z obowiązującymi 

wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż dziecko, podopieczny/a lub odpowiednio ja jako rodzic lub 

opiekun prawny, jestem uprawniony/na do uzyskania informacji dotyczących 

przekazanych danych oraz do ich poprawiania. W celu wykonania powyższego 

uprawnienia, skontaktuję się z Federacją Polskich Banków Żywności (00-024 Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 30). Przysługuje mi również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania wizerunku dziecka lub podopiecznego, 



cofnięcia zgody, udzielonej w niniejszym zezwoleniu, oraz wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 
…………………………………

……………. Podpis 

Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….…………………… (imię i 

nazwisko rodzica), zamieszkały/a ..................................... , 

legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i nr: ……………………………….., 
PESEL:…………………………. 

wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu EkoSelfie tj. przez Federację 

Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 30/8, 00-024 

Warszawa) mojego wizerunku   podczas   ogólnopolskiego   konkursu   EkoSelfie   a   

także   na   użycie   (powielanie  i 

rozpowszechnianie) fotografii oraz innych plików multimedialnych, na których widnieje 

mój wizerunek do celów przeprowadzenia Konkursu EkoSelfie. Przyjmuję do wiadomości, 

że publikacja wizerunku następuje nieodpłatnie oraz, że wyrażenie zgody jest udzielane 

na czas trwania Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych. 

 
………………………………………………. 

Podpis 



Załącznik nr 3 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
MAŁOLETNIEGO 

 

Ja, niżej podpisany/a ........................................................... (imię i nazwisko rodzica / 

opiekuna prawnego), zamieszkały/a .................................................................. , 

legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i nr: ……………………………….., 
PESEL:…………………………. 

wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu EkoSelfie tj. przez Federację 

Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 30/8, 00-024 

Warszawa) wizerunku mojego dziecka …………………………………………..[imię i 

nazwisko dziecka], podczas ogólnopolskiego konkursu EkoSelfie a także na użycie 

(powielanie i rozpowszechnianie) fotografii oraz innych plików multimedialnych, na których 

widnieje wizerunek mojego dziecka do celów przeprowadzenia Konkursu EkoSelfie. 

Przyjmuję do wiadomości, że publikacja wizerunku następuje nieodpłatnie oraz, że 

wyrażenie zgody jest udzielane na czas trwania Konkursu oraz pokonkursowych działań 

promocyjnych. 

 
 
 
 

…………………………………

……………. Podpis 

Rodzica/Opiekuna Prawnego 


