Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą przy
Al. Jerozolimskie 30 / 9, 00-024 Warszawa
2. Konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 4 – 7 lat i ich rodziców / opiekunów prawnych,
których przedszkola biorą udział w projekcie „Ekomisja w przedszkolach”
3. Termin konkursu 26.05.22 r. do 15.07.2022 r.
4. Prace Konkursowe zawierające formularz zgłoszeniowy, zadanie konkursowe oraz zdjęcie będą
przyjmowane do 15.07.22 na adres mailowy: ekomisja@bankizywnosci.pl
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie niemarnuje.bankizywnosci.pl w zakładce
ekomisja w przedszkolach w dniu 20.07.2022 r., oraz zostaną przekazane mailowo
uczestnikom Konkursu.
6. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs
zostanie przeprowadzony
Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Promowanie idei zero waste
Zwiększanie świadomości na temat marnowania żywności w Polsce
Promowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie marnowania żywności.
Zainteresowanie dzieci działaniem na rzecz niemarnowania żywności, a tym samych ochrony
środowiska.
5. Zachcenie dzieci i rodziców do wspólnego gotowania.
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci u w wieku 4 - 7 lat oraz ich rodzice / opiekunowie
prawni.
Zasady konkursu
1. Uczestnicy wybierają składniki lub potrawy, które mogłyby zostać zmarnowane i przygotowują
nowy przepis z ich wykorzystaniem.
2. Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy, dołączają przepis i zdjęcie gotowej potrawy.
3. Każdy przepis musi zawierać listę składników oraz opis przygotowania.
4. Zdjęcie należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczości 1920 x 1080.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty kolorystycznej i kadrowania otrzymanych zdjęć
5. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Można przesłać maksymalnie 2 prace.
Zasady oceny prac
W celu oceny pracy Organizator zbierze trzyosobową komisję konkursową w skład której wejdą
przedstawiciele Federacji Polskich Banków Żywności. Komisja konkursowa, przy ocenie będzie brać
pod uwagę:
1. Zgodność z tematem konkursu (Zawarcie minimum jednego składnika lub potrawy uratowanej
przed zmarnowaniem)
2. Fotografię gotowego dania
3. Oryginalność i pomysłowość przepisu

4. Wkład pracy dziecka i rodzica
Nagrody
1. Nagrodzone prace znajdą się w ebooku wydanym jako efekt konkursu. Każdy autor przepisu
umieszczonego w ebooku otrzyma nagrodę rzeczową.
2. Ebook zostanie rozesłany do wszystkich przedszkoli biorących udział w projekcie oraz będzie
promowany na stronie internetowej FPBŻ oraz social mediach Organizatora i Parterów
projektu.
3. Nagrody zostaną przesłane na adres zwycięzców po ogłoszeniu wyników konkursu.
Prawa autorskie
1. 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.:
a. w 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;
b. 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.
2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to
treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w
tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską,
naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi
(np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.
3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez
Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjnoedukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.
Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku
niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na
udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.
4. 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 lub ich części w przyszłych
publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub
elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na
Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w
przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie
ich wizerunku
6.
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów
technicznych czy organizacyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
3. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z koordynatorem projektu:
Aleksandra Jasińska, ekomisja@bankizywnosci.pl, tel: 692 018 022
4. Od oceny formalnej i merytorycznej prac nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Dotyczy przepisu o tytule
Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko rodzica
Przedszkole
Grupa

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………….….. (imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam że,
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Przepis na Niemarnowanie”
organizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności i akceptuję jego warunki,
2. Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………... (imię i nazwisko dziecka)
w/w konkursie,
3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojej i mojego dziecka przez
Organizatora, w jego działalności statutowej,
4. złożoną na konkurs pracę wykonano osobiście i przysługują mi i dziecku prawa majątkowe i
osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez
ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
6. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi
nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
7. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
………………………………….……………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod
adresem: federacja@bankizywnosci.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka odbywa się w celu
organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, opublikowania informacji o
laureatach konkursu, a także w działalności edukacyjno - informacyjnej Federacji
Polskich Banków Żywności
5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
– przez czas określony w tych przepisach.
6. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę przedszkola oraz pracę konkursową
wybranych uczestników w konkursie, na stronie internetowej Federacji Polskich
Banków Żywności oraz w działalności edukacyjno-informacyjnej czy
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych;
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób
wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie oraz danych
dotyczących dziecka, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz
upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Federacji Polskich Banków
Żywności, w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora.

…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

