REGULAMIN
KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„Kwiatki, bratki i stokrotki”
1. Organizator
Organizatorem konkursu ekologicznego pt. „Kwiatki, bratki i stokrotki” jest firma Lerg Spółka
Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033727, numer NIP:
8720003568, numer REGON: 850022800.

Koordynatorem konkursu jest Dział Marketingu.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz ich ponownego wykorzystania.
Poprzez udział w konkursie pragniemy zachęcić młodzież i dzieci do zgłębienia zasad recyklingu, a co
za tym idzie propagować ekologiczne postawy w życiu codziennym.
3. Temat konkursu i forma prac
Temat konkursu: „Kwiatki, bratki i stokrotki”.
Konkurs ekologiczny skierowany jest dla dzieci (do 18 roku życia) osób zatrudnionych przez Lerg
S.A. w okresie trwania Konkursu.
Konkurs będzie polegał na wykonaniu przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej dowolny
kwiat. Kwiat należy wykonać z różnego rodzaju odpadów m.in. butelek plastikowych, nakrętek,
kartonów, puszek, zużytych opakowań itp. Rozmiar pracy dowolny.
4. Termin i warunki nadsyłania prac
Wykonaną pracę plastyczną należy złożyć w Dziale Marketingu (Budynek Administracyjny,
I piętro, tel: 14 68 06 356/576 kom.: 665990966, 669909520) do dnia 31 maja 2021r. Wyniki
konkursu zostaną podane w wakacyjnym wydaniu biuletynu Nasz Lerg.
5. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci pracowników firmy Lerg S.A, które nie przekroczyły 18
roku życia.
2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką w dowolnej
formie (np. praca plastyczna, techniczna, manualna, forma przestrzenna, konstrukcyjna itd.).
Warunkiem niezbędnym jest wykorzystanie odpadów i nadanie im „nowego życia”.
2. Każdą pracę należy podpisać podając: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko, a także numer
telefonu rodzica/prawnego opiekuna autora pracy. Uczestnik konkursu dostarczając pracę oświadcza,
że jest ona jego autorstwa oraz że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
Ponadto uczestnik konkursu oświadcza, iż praca nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych
dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi
Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do
przekazanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO), według załączonego wzoru
(Załącznik nr 2).
4. Uczestnik poprzez dostarczenie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację fotografii pracy
konkursowej w szczególności na stronie internetowej organizatora www.lerg.pl, portalach
społecznościowych (FB, Instagram) oraz w biuletynie firmowym Nasz Lerg oraz oświadcza, że
udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej zgody, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na
korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a
także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia,
aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w
sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci
Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na
nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora;
f) prawo dostosowania do wymagań technicznych Organizatora;
g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyświetlania i wystawiania;
i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z
wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne publiczne
odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz utrwalania w celu
przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;
j) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
k) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania
istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę
medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do
udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
l) prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we
fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia
opracowań (abstraktów); m)prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji
urządzeń mobilnych.

6. Nagrody
1. Nagroda główna za zajęcie 1 miejsca –bon o wartości 1000 zł.
2.Nagroda za zajęcie 2 miejsca–bon o wartości 800 zł.

3. Nagroda za zajęcie 3 miejsca–bon o wartości 500 zł.
4. Nagroda wyróżnienie – gra planszowa.
5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na jej równowartość w gotówce, ani na nagrody
innego rodzaju.
6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
7. Nagrody zdobyte w Konkursie będą opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. Zm.)

7. Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Komisja dokona wyboru 3 prac konkursowych. Istnieje możliwość miejsc ex aequo. Wyróżnieni
uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi dnia 01 czerwca 2021.
7.Laureaci konkursu plastycznego zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród na łamach biuletynu
firmowego Nasz Lerg.
8. Laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody w Dziale Marketingu. W uzasadnionych
przypadkach nagrody mogą zostać przesłane laureatom konkursu pocztą.
9. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.

Załączniki
Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Ekologicznego „Kwiatki, bratki i stokrotki”
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 –
RODO).
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, opiekunów prawnych jest spółka
LERG S.A. z siedzibą w Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3, Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
Wydział XII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033727, numer NIP: 8720003568, numer
REGON: 850022800, która nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i z którą
skontaktować się można za pośrednictwem adresu: rodo@lerg.pl.
2. Dane osobowe uczestników i opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu „Kwiatki, bratki i stokrotki”. Podstawą do przetwarzania danych
osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
4. Uczestnikom konkursu, opiekunom prawnym, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Uczestnikom konkursu, opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników, opiekunów prawnych (Załącznik nr 2).
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Organizator będzie zbierał od uczestników, opiekunów prawnych następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) numer telefonu
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i
kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Ekologicznego „Kwiatki, bratki i stokrotki”.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................................................,
zamieszkały(a) w .................................................................................................................,
działając jako przedstawiciel ustawowy mojego małoletniego dziecka
................................................................................................lat ...........................................
zamieszkałego jw., wyrażam zgodę na przetwarzanie zarówno dziecka, jak i moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.Nr 101 z 2002 r.,
poz.926 z późniejszymi zmianami) w zakresie koniecznym do prawidłowego uczestnictwa mojego
dziecka w konkursie ekologicznym „Kwiatki, bratki i stokrotki” organizowanym przez Spółkę LERG
S.A.

………………………………..……….
Data i podpis rodzica (opiekun prawny)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacji tj. pełną treścią Regulaminu
Konkursowego wraz z Załącznikami w tym klauzulą informacyjną dotyczącej zasad
przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez
Administratora w związku z udziałem w Konkursie oraz w pełni akceptuję ich treść.

...................................................

.............................................................

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

