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REGULAMIN KONKURSU DLA PRZEDSZKOLI 

Pn. „ Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają” 

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „DZIAŁAJ Z IMPETEM!” 

 

I. Organizator i Współorganizator Konkursu 

„Organizatorem” konkursu „Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają” jest Adliner Sp. z o.o., 
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym 
w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym,  

działająca na zlecenie Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Mangalia 4, 02-758 Warszawa, zwanym „Współorganizatorem”. 

 

I. Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 

1. „Współorganizator” – Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Warszawie 02-758, 
przy ulicy Mangalia 4, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000075682, NIP 525-21-92-088, o kapitale zakładowym w wysokości  2 500 000,00 
PLN, w pełni wpłaconym. 

2.  „Organizator" – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-928, przy ulicy Locci 18, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-
19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN, w pełni wpłaconym. 

3. „Program” – Ogólnopolski Program Edukacyjny „Działaj z imPETem”, jest długofalowym działaniem 
edukacyjnym, z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, 
segregowanymi do żółtego pojemnika, a także ich recyklingu.  

4. „Przedszkole” lub „Uczestnik” – placówka oświatowa uczestnicząca w Programie.  
5. „Konkurs” – jest działaniem krótkofalowym, realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego „Działaj z imPETem”, stanowiącym część praktyczną Programu. 
6. „Praca Konkursowa” – praca plastyczna przygotowana przez Przedszkole w ramach Konkursu. 
7. „Ranking Prac” – lista prac konkursowych z przypisaną liczbą uzyskanych głosów, ułożonych według 

kolejności od największej do najmniejszej liczby głosów. 
8. „Strona Internetowa” – strona internetowa Programu pod domeną www.dzialajzimpetem.pl. 
9. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz w wersji on-line umieszczony na stronie internetowej pod 

domeną www.dzialajzimpetem.pl, przeznaczony do wgrywania prac konkursowych przez 
przedszkole, oraz pozostawiania danych przedszkola, niezbędnych do realizacji Konkursu.  

10. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady Konkursu „Przedszkolaki świat sprzątają, do 
żółtego wyrzucają” organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego „Działaj 
z impetem”. 

II. Założenia Konkursu 

1. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

http://www.dzialajzimpetem.pl/
http://www.dzialajzimpetem.pl/
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2. Konkurs skierowany jest do wszystkich Przedszkoli uczestniczących w Ogólnopolskim Programie 
Edukacyjnym „Działaj z imPETem!”. 
 

III. Cel Konkursu 

 Celem konkursu jest edukacja ekologiczna z zakresu prawidłowej segregacji odpadów do żółtego 
pojemnika. 

IV. Uczestnictwo w Konkursie  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być każde Przedszkole, które uczestniczy w Programie. 
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu. 
4. Przystępując do Konkursu Przedszkole wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Wykonawcę 

i/lub Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, drogą telefoniczną lub listownie. 
5. Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału 

w Konkursie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Prac Konkursowych, a także wykorzystania 

ich do działań edukacyjnych i informacyjnych Organizatora i Współorganizatora. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń Przedszkoli, które niepochlebnie 

wyrażają się o Programie i/lub Konkursie lub/i o Organizatorze, jak również używają wulgarnych 
sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe. 

 

V. Przedmiot Konkursu Edukacyjnego 

1. Przedmiotem Konkursu jest przestrzenna praca plastyczna na temat „Przedszkolaki świat sprzątają, 
do żółtego wyrzucają”, przedstawiająca żółty pojemnik do segregowania opadów oraz prawidłową 
segregację odpadów do tego pojemnika. 

2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:  
a. Powinna mieć przestrzenną formę tj. przedstawiać model żółtego pojemnika na odpady, oraz 

opady, które można wrzucić do żółtego pojemnika 
b. Powinna być wykonana w co najmniej dwóch technikach plastycznych (np. kolorowanie oraz 

wyklejanie lub kolorowanie oraz wycinanie), 
c. powinna przedstawiać postać imPETa i/lub jego przyjaciół, 
d. powinna być przygotowana na temat, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu 
e. powinna być przygotowana przez Przedszkole, 
f. powinna być sfotografowana a jej zdjęcie lub kolaż zdjęć powinny być przesłane do 

Organizatora poprzez Formularz Zgłoszeniowy na Stronie Internetowej. 
3. Praca Konkursowa może być zbiorem kilku połączonych Prac Konkursowych. 
4. Praca Konkursowa może być wykonana przez jedną grupę przedszkolną lub kilka grup jako praca 

zbiorowa.  
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VI. Przesyłanie Pracy Konkursowej 
 

1. Przedszkole realizuje Pracę Konkursową. 
2. Wykonaną Pracę Konkursową fotografuje, zapisuje zdjęcie lub zdjęcia do plików jpg i wgrywa je na 

Stronę Internetową pod domeną www.dzialajzimpterem.pl w zakładce Konkurs poprzez Formularz 
Zgłoszeniowy. 

3. Zdjęcia Pracy Konkursowej mogą być kolażem zdjęć. 
4. Plik lub Pliki ze zdjęciami Pracy Konkursowej należy nazwać wg wzoru; „nazwa 

przedszkola_miejscowość_grupa_zdjęcie_[tu kolejny numer zdjęcia]”. 
5. Przedszkole może przesłać wiele Prac Konkursowych. 
6. Przesłane zdjęcia Prac Konkursowych będą akceptowane przez Organizatora oraz umieszczane w galerii 

dostępnej na Stronie Internetowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00–
16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania Pracy Konkursowej 
przez Przedszkole.  

7. Po zamieszczeniu na Stronie Internetowej zdjęć Prac Konkursowych przez Przedszkola rozpoczyna się 
głosowanie internautów, zgodnie z terminami podanymi poniżej, gdzie każdy głos odpowiada jednemu 
punktowi. 

8. Po zakończeniu głosowania, a następnie podsumowaniu głosów utworzony zostanie Ranking Prac 
Konkursowych.  

1. Wszystkie Prace Konkursowe, które uzyskają minimum 100 (słownie: sto) głosów zostaną poddane 
ocenie przez Jury. 

2. Kryteria oceny Prac Konkursowych przez Jury:  

a. pomysł artystyczny – od 0 do 50 pkt.  
b. przekaz treści edukacyjnych – od 0 do 25 pkt.  
c. ogólne wrażenie artystyczne – od 0 do 25 pkt.  

3. W wyniku oceny przez Jury Praca Konkursowa może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 
4. Nagrodzone zostaną 3 (słownie: trzy) Przedszkola z największą liczbą punktów przyznanych przez Jury 

oraz 2 (słownie: dwa) Przedszkola zostaną wyróżnione. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i nagrodzenia dodatkowych Prac Konkursowych. 

9. Jury będzie składać się co najmniej z 3 (słownie: trzech) osób ze strony Organizatora. 
 

VII. Zasady głosowania  

1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin 
tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.  

2. Głosy oddawane są pod zbiorem zdjęć dotyczącym danej Pracy Konkursowej.  
3. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail. 
4. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail 

podany podczas głosowania.  
5. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia  

a w szczególności:  
a. zmienianie adresów IP;  
b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;  
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.  

http://www.dzialajzimpterem.pl/


 
 

4 
 

6. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. 
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako 
przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.  

7. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych 
w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do 
usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.  

8. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej już po wręczeniu 
nagrody danej osobie, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu 
pieniężnego równego wartości tej nagrody. 

 
VIII. Terminy Konkursu Edukacyjnego 

 
1. Konkurs rozpoczyna się 15 października 2021 a kończy 22 kwietnia 2022 r. 
2. Przygotowywanie Prac Konkursowych w Przedszkolu – 15 października 2021 r. – 02 stycznia 2022 r. 
3. Rozpoczęcie dodawania Prac Konkursowych na Stronę Internetową – 03 stycznia 2022 r.  

od godziny 12:00. 
4. Zakończenie dodawania Prac Konkursowych na Stronę Internetową – 28 lutego 2022 r. 

do godziny 12:00 
5. Głosowanie na Prace Konkursowe - 1 marca – 3 kwietnia 2022 r. 
6. Publikacja na Stronie Internetowej rankingu Prac Konkursowych z największą liczbą głosów 

internautów – 4 kwietnia 2022 r. 
7. Ocena prac i wybór przez jury – 4-11 kwietnia 2022 r 
8. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie Internetowej – 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00. 
9. Wysyłka nagród - do dnia 31 maja 2022 r. 

 

IX. Nagradzanie w Konkursie 

1. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną nagrodzone: 
a.  Za zajęcie I miejsca Przedszkole otrzyma nagrody o łącznej wartości 4 300 zł netto (5 289 zł 

brutto, słownie brutto: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych): 
i. zestaw mebli do sali lekcyjnej, 
ii. zestawy gier i zabawek o wartości 1000 zł netto,  

b. Za zajęcie II miejsce Przedszkole otrzyma nagrody o łącznej wartości 2 650 zł netto (3 259,50 zł 
brutto, słownie brutto: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100): 
i. puzzle podłogowe, 24-elementowe o wartości, 
ii. zestawy gier i zabawek o wartości 750 zł netto, 

c. Za zajęcie III miejsca Przedszkole otrzyma o łącznej wartości  1 650 zł netto (2029,50 zł brutto, 
słownie brutto dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 50/100): 
i. makatkę edukacyjną nt. segregacji odpadów, 
ii. zestawy gier i zabawek o wartości 500 zł netto.  

2. Jury wybierze także 2 (słownie: dwie) Prace Konkursowe, które otrzymają wyróżnienia w postaci 
zestawów gier i zabawek o wartości o wartości 400 zł netto (492 zł brutto) każdy.  

3. Dodatkowo wszystkie zwycięskie przedszkola otrzymają dyplom. 
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4. Dyplomy otrzymają także wszystkie dzieci ze zwycięskich przedszkoli, które uczestniczyły w Konkursie.  
 

 
X. Wysyłka nagród 

 
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do Przedszkoli w terminie do 31 maja 2022 r.  
2. Nagrody zostaną wysłane na dane dyrektora Przedszkola, za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 
XI. Wymagania techniczne i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu 

 
1. Przedszkole zobowiązane jest do niewykorzystania jakichkolwiek treści i materiałów 

zamieszczonych na Stronie Internetowej do celów niezgodnych z prawem, z normami 
obyczajowym i etycznymi. 

2. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści czy materiałów, w tym jakichkolwiek zdjęć, które 
zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie 
uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź 
dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc 
czy dyskryminację. 

3. Przedszkole musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować 
z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego 
udziału w Konkursie, w tym korzystania ze Strony Internetowej:  
a. mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie; 
b. mieć dostęp do Internetu; 
c. posiadać odpowiednią prędkość łącza;  
d. mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio 

skonfigurowane. 
4. Niespełnienie przez Przedszkole wymagań technicznych określonych w ust. 3 powyżej 

(w szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić 
do niemożności udziału w Konkursie.  

5. Korzystanie przez Przedszkole ze Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze 
szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, 
poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.  

 
XII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu Przedszkolu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia 
prawa lub regulaminu Konkursu.  

2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 30 czerwca 2022 r. (decyduje data doręczenia 
pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej).  

3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 
4. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym 

na adres: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 02-928, ul. Locci 18, 
z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „‚Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego 
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wyrzucają” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę 
Przedszkola oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

5. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku 
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.  

6. W przypadku braku akceptacji przez Przedszkole stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na 
reklamację, Przedszkole może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. 

XIII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „Rozporządzeniem”), 
informujemy że: 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych” 
lub „Administrator”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-
659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym. Z Administratorem 
Danych Osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
mateusz.pietrulinski@adliner.pl, telefonicznie na numer: +48 22 885 60 99; bądź pisemnie na 
wskazany adres siedziby Administratora Danych Osobowych. 

2.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się w następujących celach: 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kampanii 
edukacyjnej pn. „Działaj z imPETem!”; 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze (np.: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie 
środowiska); 

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, jakim jest zapewnienie kontaktu z osobami kontaktowymi, marketing/ 
/informacja handlowa, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja 
danych. 

d. dane osobowe Uczestnika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom 
odbiorców: 
i. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów 

prawa; 
ii. podmiotom wspierającym Administratora w organizacji i przeprowadzeniu kampanii 

edukacyjnej, dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne 
oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora 
(w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT); 

iii. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora 
w dochodzeniu roszczeń; 
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iv. innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub podmiotom, którym 
Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy. 

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji powyższych celów, 
a także, gdy: 

a. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
przez okres organizacji i przeprowadzenia akcji edukacyjnej „Działaj z imPETem!”, a następnie 
przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych 
z organizacją i rozliczeniem akcji edukacyjnej bądź do momentu wycofania przez Uczestnika 
zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

b. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego - przez okres 
niezbędny do jego wypełnienia; 

c. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - do 
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony 
i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, 
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania ich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą ma prawo jej wycofania - zgodę można odwołać 
w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania 
z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 powyżej. 

7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych 
celów, a w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie 
danych osobowych jest obowiązkowe. 

9. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Przedszkolami będą rozstrzygane przez 
właściwe sądy powszechne w Warszawie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
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3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.działajzimpetem.pl, jak również 
w siedzibie Adliner sp. z o.o. przy ulicy Locci 18, 02-928 Warszawa. 

4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie 
odwołanie Konkursu lub zmiany w jego terminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, 
z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,  
z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu zgłoszeniowym nieprawidłowych danych 
wyklucza możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r.  


