
REGULAMIN KONKURSU  

NA ANIMACJĘ PROMUJĄCĄ ENERGIĘ ODNAWIALNĄ  

 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu  

oraz  Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. 
2. Celem wydarzenia jest pobudzanie zainteresowania dzieci tematyką związaną  

z czystą energią, ekologią, przedmiotami z grupy STEM,  tworzeniem prostych animacji  
i rozwijanie kreatywności uczestników.   

3. Wydarzenie odbywa się w ramach HUMAN & ENERGY – wydarzenia organizowanego w ramach 
cyklicznego wrocławskiego projektu HUMAN & STEAM.  

4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Wrocławia i Aglomeracji 
Wrocławskiej.  

5. Fundatorami nagród są Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu oraz Coventry 
University we Wrocławiu.  

 

§ 2  
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikami   Konkursu   mogą   być   osoby   fizyczne – uczniowie szkół podstawowych  

z Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie tylko  
za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów), 
udzieloną w mailu z przesłaną praca konkursową. Treść zgody: 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na Animację Promującą Energię Odnawialną.  
Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 

2002r.,poz.926 z póź. zm. 

2. Uczestnicy konkursu wybierają dla siebie nazwę i w ten sposób są identyfikowani  
w całym wydarzeniu.  

3. Każdy praca jest zgłaszana do Konkursu przez dorosłego Opiekuna Uczestnika poprzez 
przesłanie pracy konkursowej na email: humanandsteam@gmail.com 

4. Kontakt z Uczestnikami odbywa się wyłącznie poprzez maile z Opiekunami.  
5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

6. Prace konkursowe będą zaprezentowane na kanale HUMAN AND STEAM na YouTube. 

 
 

§ 3  
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 

 
1. Uczestnicy tworzą animację w dowolnej aplikacji (np. Scratch, Pivot Animator, dowolna 

aplikacja do tworzenia animacji poklatkowej), której tematem jest zareklamowanie energii 

odnawialnej.   
2. Uczestnicy tworzą własną scenografię, bohaterów i fabułę filmu. Wszystkie ruchome elementy 

filmu (bohaterowie i ewentualne rekwizyty) muszą być wykonane samodzielnie przez autorów 
pracy - nie można wykorzystać gotowych elementów np. klocków, zabawek, rysunków.  

3. Prace zawierające gotowe ruchome elementy nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.  
4. Ukończone filmy należy przesłać na konto: humanandsteam@gmail.com do 12 maja 2022 

roku, podając nazwę Uczestnika, który go wykonał.  
5. Prace nie mogą zawierać treści, które mogą zostać uznane jako obraźliwe lub nieodpowiednie 

do upublicznienia. 

6. Jeżeli na filmach znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając pracę konkursową 
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na zdjęciach 
filmowych, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 
osoby. 

7.  Każdy uczestnik Konkursu przesyłając film, tj. animację promująca energię odnawialną, 
zgodnie z treścią ust. 4 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z prac 
konkursowych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu, dla celów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych w zakresie działań 
statutowych organizatorów oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 
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§ 4  

ZASADY KONKURSU 

 
1. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator, wskazując jej przewodniczącego. W skład 

Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich Organizatorów i Fundatorów nagród. 
2. Do konkursu zostają dopuszczone wszystkie prace, spełniające wszystkie warunki z § 3.   
3. Konkurs jest rozstrzygany poprzez sumowanie punktacji członków Komisji Konkursowej. 

Zwycięską pracą zostaje film, która uzyska łącznie najwięcej punktów.   

4. Komisja konkursowa ocenia film pod względem zgodności z tematem, atrakcyjnością, 
samodzielnością wykonania i pomysłowością twórców. Każdy członek Komisji konkursowej 
drogą głosowania przyznaje pracom  od 1 do 10 punktów.   

5. Nagrodzony zostanie  Uczestnik, który uzyska łącznie największą liczbę punktów.  
6. Nagrodą główną dla zwycięzcy jest Zestaw startowy Gravitrax z dwoma zestawami 

uzupełniającymi oraz gadżety ufundowane przez Coventry University we Wrocławiu.  

7. Twórcy, których filmy uzyskają drugie i trzecie miejsce, otrzymają gadżety ufundowane przez 
Coventry University we Wrocławiu.  

8. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w dniu 23 maja 2022 roku na stronach 
organizatorów.  

9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana 

nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej. 
 

 
§ 5 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego. 
1) Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie 

Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani  
z nami skontaktować w następujący sposób:  
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław  
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl  
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 

2) Inspektor ochrony danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą 

może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych  

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 
 listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl 

3) Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe w następujących celach: 

 związanych z realizacją wrocławskiego wydarzenia „HUMAN & ENERGY”, 
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 
 wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 
4) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 niezbędność przeprowadzenia konkursu (wykonania umowy lub do podjęcia działań na 
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO). 

5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:  
 do momentu zakończenia wrocławskiego wydarzenia „HUMAN AND ENERGY”, 
 do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 

szczególnych ( np. podatkowych, księgowych), 

 inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
przeprowadzenia wrocławskiego wydarzenia „HUMAN AND ENERGY”. 

6) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych. Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe 
 Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom 
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

 W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Administratora. 
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7) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Pani /Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługują Panu/Pani następujące 
prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  
i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych 

obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub  
z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

9) Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 
§ 7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia Konkursu,  
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do niewyłaniania zwycięzców, unieważnienia 
Konkursu, bez podania przyczyny.  

3. Przystąpienie do Konkursu na Animację Promującą Energię Odnawialną jest równoznaczne  

z akceptacją treści Regulaminu. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów 
określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
wykluczone z Konkursu.  

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16  
we Wrocławiu (Iwona Kowalik, email: ikowalik2012@gmail.com) oraz WCRS (Anna Ducka, 
email: anna.ducka@wcrs.wroclaw.pl). 

 
§ 8  

KALENDARZ WROCŁAWSKIEGO KONKURSU NA KOSMICZNĄ ANIMACJĘ POKLATKOWĄ 
 

data wydarzenie 

11 kwietnia 2022 Ogłoszenie konkursu 

12 kwietnia 2022 – 12 maja 2022 
Przyjmowanie prac konkursowych na 
mail: humanandsteam@gmail.com 

13 maja 2022 – 22 maja 2022 
Ocena prac przez jury  
Sumowanie wyników 

23 maja 2022 
Ogłoszenie wyników  

na stronach Organizatorów 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów poszczególnych wydarzeń.  
O ewentualnych zmianach będą informowani mailowo Opiekunowie Uczestników. 
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