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REGULAMIN KONKURSU 
dla młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół średnich powiatu piaseczyńskiego 

 

KONKURS: Moja TUrkusowa PLANETA 
 

 organizowanego w ramach projektu 
„Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t 

łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do ich skutków” 
 
 
 

§ 1 
INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, skierowanym do uczniów szkół 
średnich na obszarze powiatu piaseczyńskiego pod nazwą: „KONKURS: Moja TUrkusowa PLANETA”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu 
piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do ich skutków”, który 
uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 
ramach „Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich 
skutków” i jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze MFEOG.07.03.02-07-0026/21-
00 a Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno). 

3. Celem Konkursu jest zapoznanie młodzieży z problematyką zmian klimatu i zapobiegania ich skutkom, w 
kontekście prowadzonych w szkołach działań edukacyjnych, w tym przygotowujących ich do zawodu.  

4. Konkurs składa się z 4 kategorii o następującej tematyce: 
(1) Promujemy zielone - w szczególności: konkurs skierowany jest do uczniów: Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 

10, 05-500 Piaseczno (profil: technik reklamy), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół 
biorących udział w projekcie 

(2) Zielone w biznesie - w szczególności: konkurs skierowany jest do uczniów: Zespół Szkół nr 2, Aleja Brzóz 
26, 05-501 Piaseczno (profil: hotelarstwo), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół 
biorących udział w projekcie 

(3) Słowo może wszystko - w szczególności: konkurs skierowany jest do uczniów: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno, ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół 
biorących udział w projekcie 

(4) Miasto przyszłości - w szczególności: konkurs skierowany jest do uczniów: Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, 
ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno (profil: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu), 
ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie. 

5. Integralną częścią regulaminu są załączniki (do każdej z kategorii) zawierające:  
• Opis pracy konkursowej dla każdej z czterech kategorii 
• Opis zasad oceny prac konkursowej dla każdej z czterech kategorii 
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§ 2 
ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest firma DNX Design Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 21/32, 93-
192 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000646810, 
NIP: 7292713258, REGON: 365853501 organizująca niniejszy Konkurs na zlecenie Powiatu 
Piaseczyńskiego (Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno). 

 

§ 3 
DEFINICJE 

1. „Uczestnik Konkursu” - uczeń jednej ze szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, tj:  
• Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno, 
• Zespół Szkół nr 2, Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno, 
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno, 
• Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno 
 biorący udział w Konkursie w roku szkolnym 2022/2023, składający pracę indywidualnie. 

2. „Zgłaszający” - nauczyciel szkoły, dokonujący zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. 
3. „Praca konkursowa” - praca konkursowa zgłoszona do Konkursu w wybranej kategorii, w regulaminowym 

terminie i spełniająca warunki Konkursu - p. załącznik: Opis pracy konkursowej - dla każdej z kategorii. 
4. „Komisja Konkursowa” - powołany do oceny prac konkursowych zespół ekspertów. 
 

§ 4 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, prawa i 
obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Zgłaszających prace konkursowe. 

2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik i Zgłaszający akceptują w całości treść Regulaminu 
i  zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki udziału 
w Konkursie. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.tuplaneta.pl oraz w szkołach 
biorących udział w Konkursie. 
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§ 5 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół, o których mowa w par 3 – uczęszczający do 
powyższych szkół w roku szkolnym 2022/2023. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z(ze): 
a. złożeniem oświadczenia Uczestnika i Zgłaszającego, że Uczestnik sporządził pracę samodzielnie a jej 

zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób trzecich, 
b. złożeniem oświadczenia Uczestnika Konkursu, iż posiada prawa autorskie, osobiste i majątkowe do 

Pracy Konkursowej, 
c. wyrażeniem zgody Uczestnika na prezentację pracy w ramach realizacji projektu, 
d. wyrażeniem zgody na umieszczenie fotografii Pracy Konkursowej na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Piasecznie, na stronie internetowej projektu, stronie organizatora Konkursu i innych 
kanałach wykorzystywanych do promocji projektu.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
4. Uczestnicy przygotowują prace indywidualnie. 
5. Każdy z Uczestników może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z kategorii konkursu. 
6. WAŻNE: Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz Zgoda opiekuna prawnego na 

udział w konkursie stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
7. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z każdej szkoły, zgłaszającej akces do udziału 

w Konkursie.  
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej. 
 

§ 6 
TERMIN I PROCEDURA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i będzie trwać do dnia wręczenia nagród (najpóźniej w grudniu 
2022 roku). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu, o czym Zgłaszający zostaną niezwłocznie 
skutecznie powiadomieni (za pośrednictwem nauczycieli-koordynatorów).  

3. Harmonogram konkursu: 
a. Zgłaszanie uczestników do dnia 21 listopada 2022 roku  – zgłoszenie dokonywane jest przez 

nauczyciela – koordynatora poprzez wysłanie listy uczniów chętnych do udziału w konkursie na 
adres: ewa.bienkowska@dinxgroup.pl, formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

b. Przyjmowanie prac konkursowych do dnia 6 grudnia 2022 roku – przekazanie prac 
Organizatorowi konkursu UWAGA: nauczycielom koordynującym, w bezpośrednich 
wiadomościach przekazane zostaną linki do dysku, na którym należy umieścić prace uczniów 
danej szkoły. Prace powinny być zakodowane sześciocyfrowym kodem (zakaz umieszczania 
imion i nazwisk autorów prac w plikach i ich nazwach). Identyfikacja autorów prac – przypisanie 
imion i nazwisk uczniów do  poszczególnych kodów nastąpi po wyłonieniu zwycięzców prac 
(organizator zwróci się do nauczycieli koordynujących z prośbą o podanie danych uczniów – 
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Uczestników konkursu).   
c. Ogłoszenie wyników konkursu – do dnia 15 grudnia 2022 roku (dokładny termin zostanie 

przekazany uczestnikom przez Organizatora). 
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić terminy, o których mowa w ust 3, o czym 

niezwłocznie powiadomi Uczestników za pośrednictwem nauczycieli koordynujących.  

§ 7 
KOMISJA KONKURSOWA  

1. Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w składzie: 
a) Przewodnicząca Komisji Konkursowej – p. Ewa Lubianiec / Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
b) Sekretarz Komisji Konkursowej – p. Ewa Bieńkowska / DINX Group 
c) Członek komisji – p. Beata Wądołowska / Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
d) Członek komisji - p. Aldona Jasińska / Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
e) Członek komisji - p. Magdalena Sosnowska / DINX Group 
f) Członek komisji – p. Monika Jończyk / DINX Group 
g) Członek komisji – p. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk / DINX Group 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej w uzasadnionych 
przypadkach.  

§ 8 
NAGRODY 

1. W każdej z czterech kategorii przygotowano następujące nagrody dla zwycięskich Zespołów 
Konkursowych: 

a) za zajęcie 1. miejsca nagroda o wartości 1200,- złotych dla Uczestnika, 
b) za zajęcie 2. miejsca nagroda o wartości 1000,- złotych dla Uczestnika, 
c) za zajęcie 3. miejsca nagroda o wartości 800,- złotych dla Uczestnika, 

przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w przypadku, gdyby było 
to konieczne z uwagi na liczby punktów przyznanych pracom. 

2. Wartość łącznej puli nagród może wynieść maksymalnie 12 000,- złotych. 
3. Nagroda przyznana Uczestnikowi nie podlega zwielokrotnieniu. 
4. Nagrody o których mowa powyżej, zostaną przekazane Uczestnikom w formie bonów zakupowych. 
   

§ 9 
ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 

1. Komisja Konkursowa, w składzie określonym w § 9 ust. 1 Regulaminu, wyłoni zwycięskie prace. 
2. Lista zwycięskich Uczestników zostanie przekazana Szkołom tuż po zakończeniu obrad Komisji 

Konkursowej. 
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystego spotkania w grudniu 2022 roku, 

(dokładny termin zostanie przekazany uczestnikom przez Organizatora). 
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4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca oraz terminu spotkania i – gdyby to nastąpiło - 
zobowiązuje się do skutecznego powiadomienia zgłoszonych do Konkursu szkół o nowym ich miejscu i 
czasie.   

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Uczestników, w szczególności 
do oznaczenia pracy konkursowej nazwiskiem lub pseudonimem Uczestników. 

2. Każdy z Uczestników konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w 
przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie 
oraz dobra osobiste osób trzecich. 

3. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy przenoszą na Organizatora własność egzemplarza pracy 
konkursowej. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych i 
wyróżnionych prac konkursowych w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących 
rozstrzygnięcia Konkursu z zachowaniem praw autorskich osobistych przysługujących autorom zgodnie z 
przepisami ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r., poz. 666 z późn. zm.). 

§ 11 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane zbierane są 
w związku z Konkursem, jest Organizator. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723). 

3. W ramach Konkursu zbierane są dane osobowe: 
a) dotyczące Uczestników – imiona i nazwiska, 
b) dotyczące opiekunów prawnych – imiona i nazwiska, 
c) dotyczące Zgłaszających – imiona i nazwiska, telefon, adres e-mail. 

4. Dane osobowe ww. osób przetwarzane są przez Organizatora w celu opisanym w Regulaminie. 
5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie 

poprzez jego akceptację przy przystąpieniu do Konkursu. W imieniu Uczestnika, zgoda musi zostać 
wyrażona przez opiekuna prawnego lub kuratora. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Organizator zapewnia wszystkim osobom wymienionym w § 14 ust. 3 realizację uprawnień, 
w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Powyższe uprawnienia 
można realizować poprzez przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową (na adres Organizatora Konkursu 
zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Regulaminie) oświadczenia, w sposób zapewniający 
identyfikację osoby je składającej (w szczególności poprzez podanie imienia i nazwiska). 

7. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego 
oświadczenia. Dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia. 
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8. Organizator zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i integralności 
powierzonych mu danych. 

 
 
 
 
- - -  
Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 
 
załącznik 1: Formularz zgłoszenia do konkursu 
 
załącznik 2a: Przedmiot pracy konkursowej – kategoria 1: Promujemy zielone 
załącznik 2b: Przedmiot pracy konkursowej – kategoria 2: Zielone w biznesie 
załącznik 2c: Przedmiot pracy konkursowej – kategoria 3: Słowo może wszystko 
załącznik 2d: Przedmiot pracy konkursowej – kategoria 4: Miasto przyszłości 
 
załącznik 3: Kryteria oceny prac konkursowych  
 
załącznik 4: Zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie  
 
 
 
 
 
 
 
  


