
 
 
 

REGULAMIN 

konkursu „Cool upcycling” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu 

Opolskiego. 

2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:  
 Konkurs – konkurs „Cool upcycling”;
 Komisja konkursowa – komisja opiniująca wnioski konkursowe, dokonująca 

wyboru laureatów;
 Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności 
prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego;

 Przedstawiciel ustawowy – osoba sprawująca pieczę nad małoletnim w 
rozumieniu art. 98 KRiO;

 Zgłoszenie – wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (skan lub zdjęcie wypełnionego i 
podpisanego formularza), oraz zgłoszone w formie elektronicznej zdjęcie/film;

 Zdjęcie/film – będące odrębnym utworem zdjęcie/film, stanowiące część 

zgłoszenia.


3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.11.2020 r. o godz. 12:00 i trwa do 30.11.2020 r. do 

godziny 12:00.  
4. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji wiedzy na temat zagadnień ochrony 

środowiska.  
5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada  

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 
Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 
 

§ 2. Zasady konkursu 
 

1. Konkurs ma charakter regionalny: obszar działalności województwo opolskie. 
Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może 
być osoba lub grupa osób (maksymalnie 3-osobowy zespół) będąca uczniami szkół 
województwa opolskiego. 

2. Jeden uczestnik/zespół może wysłać tylko jedną pracę.  
3. Chętni zgłaszają swój udział w Konkursie wypełniając Formularz zgłoszenia, 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.  
4. Wypełniony Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: 

tomasz.ciesielczuk@wp.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs Cool upcycling”.  
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w 

Formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub 
adresu email, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub 
wręczenie nagrody. 



 

  
6. Konkurs polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu nowego przedmiotu (może być 

użytkowy) z odpadów komunalnych. Praca powinna zostać udokumentowana na 
zdjęciach lub/i filmie (do 5 min.). 

7. Niedopuszczalna jest ingerencja cyfrowa w zdjęcie/film (w szczególności 

fotomontaż), za wyjątkiem obróbki globalnej całego kadru dot. zmiany zdjęcia na 

czarno-białe, wyostrzania itp. 
8.  Komisja konkursowa, złożona z trzech pracowników Uniwersytetu Opolskiego, 

wyłoni trzech zwycięzców/zespoły.  
7. W przyznaniu nagrody Komisja konkursowa będzie kierować się treścią merytoryczną 

nadesłanych prac, kreatywnością oraz poczuciem estetyki.  
8. Organizator będzie informował o werdykcie konkursu poprzez przesłanie wiadomości 

na podany w Karcie zgłoszenia adres mailowy w ciągu 10 dni od dnia jego ogłoszenia. 
 

 

§ 3. Nagrody 

 

1. Nagrody rzeczowe w konkursie będą przyznawane za pierwsze trzy miejsca. 

2. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. 

3. Informacja o sposobie przekazania nagrody zostanie przekazana zwycięzcom przez  
Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na podany w Karcie zgłoszenia adres 
mailowy. 

 

§ 4. Prawa autorskie 

  
Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział oświadcza, że przesłane zdjęcia nie naruszają 
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyraża zgodę na 
przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęć ́ na rzecz 
Uniwersytetu Opolskiego w zakresie: 
 

 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów
 wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie 
drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym 
nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, 
dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do 
innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, 
artykułu prasowego;

 oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora 
(Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 
1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje 
przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej 
został dostarczony. 



 
 
 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin konkursu jest dostępny za pośrednictwem strony Opolskiego Festiwalu 
Nauki www.festiwal.po.opole.pl.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu stosuje się 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

3. Nadesłanie zdjęcia/filmu jest jednoznaczne z akceptowaniem Regulaminu konkursu.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych z Konkursem, tj. 

w celu wydania nagrody (imię i nazwisko).  
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania 

nagrody.  
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków 

konkursu w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu i nie 

wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany te nie mogą 

naruszać praw już nabytych przez uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy 

konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o 

zmianie na stronie Uniwersytetu Opolskiego. 



 
 
 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Cool upcycling” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Część I – dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego  
1. Imię ̨i nazwisko Uczestnika: …  
2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego**: …  
3. Adres zamieszkania Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **: …  
4. Data urodzenia Uczestnika: …  
5. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: …  
6. Numer telefonu Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **: …  
7. Adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **: …  
8. Nazwa zdjęcia/filmu: … 

 

Część II - Oświadczenia: 
 

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki;  
2) Oświadczam, że jestem autorem/ przedstawicielem ustawowym autora* Zdjęcia/Filmu 

załączonego do Zgłoszenia;  
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanego 

zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu i realizacji jego celów.  
Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy (Zgłoszeniu) jednej z nagród w 

konkursie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 

Uniwersytetu Opolskiego bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do 

Zdjęcia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych  
(Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie 

ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania 

(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do 

pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach 

w celu upowszechniania wiedzy prewencyjnej o tematyce Konkursu).  
4) Wyrażam zgodę, aby moje Zdjęcia/Filmy autora* został wykorzystany w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;  
5) Oświadczam, że przysługują mi/autorowi* autorskie prawa osobiste, wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia/Filmu, którymi to prawami mogę 

swobodnie rozporządzać;  
6) Oświadczam, że przysługujące mi/autorowi* autorskie prawa nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich; 
 

……………………………………………………………………………………..  
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 
 

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika  
11a, 45-040 Opole, moich danych osobowych / danych osobowych autora zawartych we 

wniosku konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu; 
 

………………………………………………………………………………………  
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 



 
 
 

 

Część III - Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych 
 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  /  danych  osobowych  autora*,**  jest  
Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.  

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: 

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące 

Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu na 

zasadach określonych w Regulaminie. Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych 

innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a i f, Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 

1).  
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych autora*,** będzie Wydział  

Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego i Jury Konkursu.  
6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych;  
2) sprostowania danych osobowych;  
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
5) przenoszenia danych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu***.  
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez Organizatora będzie skutkować odrzuceniem Zgłoszenia. 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzula informacyjną dotycząca zbierania danych 

osobowych  
……………………………………………………………………………………..  
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

* Niepotrzebne skreślić  
** W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią  
*** Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań. 

mailto:iod@uni.opole.pl
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