
 

 

 

 

Regulamin Konkursu „DO YOU KYOTO?”  
– Czy robisz coś dobrego dla środowiska? 

 
§1 

Organizator i czas trwania Konkursu 
 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs 
pod nazwą „DO YOU KYOTO?” – Czy robisz coś dobrego dla środowiska? („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowao S. A. z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, NIP 895-17-79-211, REGON 
932832615, właściciel i administrator strony www.ekocykl.org, („Eko Cykl”). 

3. Konkurs organizowany jest przez Eko Cykl. 
4. Konkurs trwa od 01 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeo przez 

Uczestników upływa 30-go listopada (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez 
Organizatora). 

5. Konkurs odbywad się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu. 
7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§2 
Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest m.in.: 
a) podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeostwa w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami opakowaniowymi, 
b) rozbudzanie kreatywności dzieci w zakresie ekologii, 
c) edukacja ekologiczna, 
d) umożliwienie prezentacji uzdolnieo plastycznych oraz kreatywności dzieci, 
e) kształtowanie postaw proekologicznych promujących ideę segregacji odpadów, 

recyklingu i upcyklingu. 
 

§3 
Zasady udziału w Konkursie 

 
1. Konkurs ma formę otwartą i jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie Polski  

(„Uczestnicy”). 
2. Przedmiotem Konkursu jest: 

 wykonanie zadania konkursowego, tj. wykonanie maskotki kampanii „DO YOU KYOTO?” tzw. 
Eco-chan w dowolnej technice w ramach upcyclingu („Praca”) i przesłanie na adres mailowy 
pke@ekocykl.org 3 (trzech) zdjęd Pracy (w wysokiej rozdzielczości – min. 4200x2800 Mpx 
oraz w formacie .jpg); lub 

 ułożenia ekologicznych słów do piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, zapisanie je  
w formacie pdf i przesłanie na adres e-mail pke@ekocykl.org. 

http://www.ekocykl.org/
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3. Praca upcyklingowa powinna byd zgodna z tematem Konkursu, tzn. musi byd spójna  
z faktycznym wyglądem maskotki „DO YOU KYOTO?”. Eco-Chan to postad reprezentująca 
ideę upcyclingu, której głowę stanowi zawiązany worek z odpadami oraz pagoda (rodzaj 
wieży na terenie świątyni). Maskotka obrazuje możliwośd koegzystencji odpowiednio 
zagospodarowanych odpadów oraz zabytków kultury. Oryginalny wygląd Eco-Chan znajduje 
się na stronie http://doyou-kyoto.com/.  

4. Tekst piosenki musi nawiązywad do tematyki proekologicznej i promowad prawidłowe 
sposoby postępowania z odpadami. Melodia jest bardzo popularna zarówno w Polsce, jak i w 
Japonii, a w każdym kraju uważana jest za narodową melodię ludową. 

5. Aby wziąd udział w Konkursie, Uczestnik musi w terminie wskazanym w § 1 ust. 4, przesład do 
Organizatora na adres mailowy pke@ekocykl.org w jednej wiadomości e-mail: 

a) 3 (trzy) zdjęcia Pracy (w wysokiej rozdzielczości min. 4200x2800 Mpx, format .jpg) – 
temat wiadomości mailowej „DO YOU KYOTO?”; oraz skan wypełnionego  
i podpisanego przez siebie lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna 
prawnego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

b)    plik .pdf z ułożonymi słowami do piosenki ewentualnie plik multimedialny  
z wykonaniem wokalnym; oraz skan wypełnionego i podpisanego przez siebie  
lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego formularza 
zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Zgłoszenia niezawierające powyższych elementów nie będą oceniane przez Komisję 
Konkursową. 

7. Jeden Uczestnik może zgłosid do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku przesłania kilku 
Prac przez jednego Uczestnika w Konkursie weźmie udział praca według swobodnego 
uznania Komisji Konkursowej. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Komisja Konkursowa. 

8. Zgłaszane Prace będą weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem 
Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 powyżej. 

9. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa 
autorskie do Pracy oraz jej zdjęd i może nimi swobodnie rozporządzad, jak również że 
Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie Pracy i do zdjęd Pracy na 
niżej wymienionych polach eksploatacji, jak również prawa do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw zależnych. Uczestnik ponadto zobowiązuje się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych oraz upoważnia Organizatora do ich 
wykonywania, w tym wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie i rozpowszechnianie Pracy. 
Potwierdzenie posiadania majątkowych praw autorskich do Pracy i zdjęd Pracy przez 
Uczestnika oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Pracy i zdjęd Pracy odbywa 
się poprzez przesłanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wymienionych w art. 
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191),  
a w szczególności następujące pola eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, wytwarzanie dowolną techniką; 
b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy, 
c) wyświetlanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied dostęp do 

utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym, nadawanie  
w telewizji, publikowanie w Internecie, 
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d) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie, 
e) druki, banery reklamowe, foldery, 
f) wykorzystanie w filmach reklamowych oraz dla celów promocji i reklamy, 
g) wykonywanie praw zależnych w zakresie a) – f). 

10. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności 
Pracy, przesłanych zdjęd Prac oraz tekstu lub wykonania piosenki. 

11. Praca, zdjęcia Pracy, tekst piosenki lub jej wykonanie nie mogą naruszad praw autorskich, ani 
innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich, 
w szczególności praw twórców, współtwórców, autora zdjęd Pracy. Uczestnik ponosi 
odpowiedzialnośd w przypadku, gdy jego Praca, zdjęcia Pracy, tekst piosenki lub wykonanie 
piosenki będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa  
i zobowiązuje się w tym zakresie zwolnid Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawid 
wynikłą stąd szkodę.  

 
§4 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Uczestników 
(rodziców oraz opiekunów prawnych) podanych w związku z udziałem w Konkursie jest 
Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz obowiązującym prawem UE.  

2. W związku z konkursem  przetwarzane są dane osobowe zwykłe, tj. imię nazwisko, adres 
zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.   

3. Dane osobowe mogą byd przekazywane innym podmiotom o ile jest to niezbędne do 
realizacji celu Konkursu. 

4. Uczestnik  Konkursu posiada prawo : 
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii ,   
b) żądania ich sprostowania,   
c) usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) z  wyłączeniem 

sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się  
z prawnego obowiązku realizowanego przez Organizatora;  Dane osobowe nie 
podlegają usunięciu również w przypadku kiedy ich  przetwarzanie jest niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo;  

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie zgody nie  będzie 

wpływad na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie 
udzielonej zgody przed jej wycofaniem;  

f) wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 
osobowych Klienta narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych.   

5. Podanie danych  jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie na warunkach 
niniejszego Regulaminu. 

6. Dane osobowe będą:  
a. Przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie  danych  odbywa  się  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej: „RODO”) 

b. przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu np. w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników, zawiadomienia o wynikach Konkursu,  

c. przetwarzane przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu,  
d. przetwarzane w celu opublikowania danych zwycięzców Konkursu przez Organizatora 

(wyłącznie niezbędnych danych Uczestnika) np. na stronach internetowych,  
w mediach i na portalach społecznościowych, 

e. przetwarzane w celu wykonania praw i obowiązków Organizatora wynikających  
z przepisów prawa.  

7. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia 
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopieo bezpieczeostwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32  RODO. 

8. Organizator zobowiązuje się zapewnid zachowanie w tajemnicy  przetwarzanych danych 
przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niniejszego 
Konkursu. 

9. Organizator ponosi odpowiedzialnośd za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  
z treścią Regulaminu przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za 
przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione 
ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 

 
§5 

Przebieg Konkursu i zasady przyznawania nagród 
 

1. Organizator powołuje komisję konkursową („Komisja Konkursowa”), w składzie minimum  
3-osobowym.  

2. Spośród poprawnie nadesłanych Prac Komisja Konkursowa wybierze 3 zwycięzców 
(„Zwycięzcy”) w zakresie kategorii opisanej w par 3 ust 4 litera a oraz 3 zwycięzców 
(„Zwycięzcy”) w zakresie kategorii opisanej w par 3 ust 4 litera b. 

3. Komisja Konkursowa w wyborze Pracy kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością  
w ujęciu tematu. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailem lub telefonicznie,  
a lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.ekocykl.org oraz 
www.facebook.com/ekocykl . 

6. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub wysłane będą kurierem lub przelewem na koszt 
Organizatora.  
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§6 
Nagrody 

 
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody w obu kategoriach opisanych w par 3 ust 4 

litery a i b: 

 I miejsce: 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz zestaw gadżetów z zakresu  edukacji 
ekologicznej, 

 II miejsce: 500  zł (piędset złotych)  oraz zestaw gadżetów z zakresu  edukacji 
ekologicznej, 

 III miejsce: 300 zł  (trzysta złotych) oraz zestaw gadżetów z zakresu  edukacji 
ekologicznej. 

2. Laureaci konkursu w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, są obowiązani 
w ciągu 14-tu dni podad numer rachunku bankowego do przelewu na wskazany adres e-mail: 
pke@ekocykl.org.  

3. Jeżeli Zwycięzcy nie odbiorą nagrody w ciągu 30 dni od powiadomienia lub nie podadzą 
adresu lub numeru rachunku do przelewu, tracą prawo do nagrody, która wówczas pozostaje 
do dyspozycji Organizatora. 

 
 

§7 
Postanowienia różne 

 
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest zapoznanie się treścią niniejszego 

Regulaminu oraz akceptacja jego postanowieo.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu. 
3. Powielanie i rozpowszechnianie tematu konkursowego bez wiedzy i zgody Organizatora jest 

zabronione. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana 

nie narusza praw nabytych Uczestników. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.ekocykl.org . 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i biurze Organizatora oraz na stronie 
internetowej: www.ekocykl.org . 

6. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskad pod numerem telefonu: 519-184-340 lub 
drogą mailową: pke@ekocykl.org. Wszelkie uwagi związane z organizacją Konkursu można 
zgłaszad drogą mailową na adres: pke@ekocykl.org w terminie 14 dni od dnia zakooczenia 
Konkursu.  

 
Organizator Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowao S. A., dnia 05.09.2018 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „DO YOU KYOTO?” – Czy robisz coś dobrego dla środowiska? 
 
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „DO YOU KYOTO?” – Czy robisz coś dobrego dla środowiska? 

  
 
 
…………………………………………………......................... ………………………………………… 
Podpis Uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego  Miejsce i data 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Zgłaszam swój udział/udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………..……………………………2 
w Konkursie „DO YOU KYOTO?” – Czy robisz coś dobrego dla środowiska?, organizowanym przez Eko 
Cykl Organizacja Odzysku Opakowao S. A. oraz: 
 

a) oświadczam, iż  zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu „DO YOU KYOTO?” – Czy robisz 
coś dobrego dla środowiska?, którego treśd jest mi zrozumiała i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania, 

b) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
Uczestnika oraz moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu oraz innych 
danych udostępnionych w ramach Konkursu. Dane osobowe będą: (a) przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu np. w celu wyłonienia 
zwycięzców i przyznania nagród  oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników, zawiadomienia  
o wynikach Konkursu, (b) przetwarzane przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

 

Data urodzenia Uczestnika:  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 1 

(osoby kontaktowej) Uczestnika: 

 

Adres zamieszkania/Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail osoby kontaktowej:  

Telefon osoby kontaktowej:  



 

 

 

 

zwycięzców Konkursu – ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu opublikowania 
danych zwycięzców Konkursu (wyłącznie niezbędnych danych Uczestnika) przez Organizatora 
np. na stronach internetowych, w mediach i na portalach społecznościowych oraz w celu 
wykonania praw i obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa. Każdy 
Uczestnik oraz przedstawiciel Uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do 
ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i przedstawiciela Uczestnika 
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe podaję 
dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

c) oświadczam, że w imieniu własnym/Uczestnika2 przenoszę na rzecz Organizatora konkursu 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanej Pracy, na wszelkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 

1191), w szczególności na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnianie, utrwalanie, 

wytwarzanie dowolną techniką, kopiowanie, użyczanie i najmowanie, wyświetlanie, publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied dostęp do utworu w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym, nadawanie w telewizji, publikowanie w Internecie, wprowadzanie do 

obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie, materiałach reklamowych  

i innych publikacjach, wykorzystanie w filmach reklamowych itp., jak również upoważniam 

Organizatora do wykonywania autorskich praw zależnych na tych polach eksploatacji oraz 

przenoszę na niego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,  

a ponadto w imieniu Uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych oraz upoważniam Organizatora do ich wykonywania. 

d) w załączeniu przesyłam trzy zdjęcia Pracy lub/oraz plik ze słowami do wskazanej melodii. 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Podpis Uczestnika/ rodzica / opiekuna prawnego  Miejsce i data 
 
 
Akceptacja Zgłoszenia przez Organizatora: 
 
…………………………………………………… 
Podpis Organizatora (wypełnia Organizator po otrzymaniu Zgłoszenia) 
 
 

1) dotyczy Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, 
2) niepotrzebne skreślid 

 


