Regulamin warsztatów ekologicznych dla klas IV
szkół podstawowych z Gminy Myślenice
POSTANOWIENIA OGÓLNE – WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTATACH

I.

Organizatorem warsztatów jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Myślenicach.

II.

Cele warsztatów:
a) Promocja wody jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.
b) Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda w środowisku naturalnym i jak wielkie
zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
c) Wypracowanie umiejętności racjonalnej gospodarki wodnej i ściekowej w każdym
gospodarstwie domowym.
d) Promocja zakładu.

III.

Tematem warsztatów jest woda, jej właściwości, znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka,
dostępne zasoby i konieczność jej ochrony. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jaka
rolę spełnia oraz jaką drogę musi przejść zanim pojawi się w kranie i co się dzieje
z wykorzystaną już wodą.

IV.

Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne i dobrowolne. Dobrowolne jest również podanie
danych związanych z udziałem.

V.

Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie uczniowie klas IV Szkół Podstawowych
publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Myślenice, którzy zostali
zgłoszeni do udziału w warsztatach za pomocą formularza zgłoszeniowego (stanowiącego zał.
nr 1 do regulaminu warsztatów).

VI.

Zgłoszenia uczniów danej szkoły do udziału w warsztatach może dokonać osoba
upoważniona do reprezentowania szkoły tj. Dyrektor, lub osoba pisemnie przez niego
upoważniona (w takiej sytuacji do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo).

VII.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą droga elektroniczną (skan) pod adresem e-mail
promocja@mzwikmyslenice.com.pl bądź drogą pocztową pod adresem: Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Myślenicach ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice
(z dopiskiem na kopercie „Warsztaty ekologiczne” ).

VIII.

Do formularza zgłoszeniowego muszą zostać dołączone „oświadczenia” podpisane przez
opiekunów prawnych uczestników warsztatów. Oświadczenia stanowią załącznik nr. 2 do
niniejszego regulaminu.

IX.

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń to 09.10.2020 r. W przypadku formularzy
zgłoszeniowych wysłanych drogą pocztową decyduje data wpływu zgłoszenia do MZWiK.

Formularze niekompletne (bez oświadczeń) bądź przysłane po terminie zostaną odrzucone.
X.
XI.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Warsztaty będą się odbywały online, niezbędne jest więc podanie w formularzu
zgłoszeniowym adresu e-mail opiekuna konkursu. W przypadku, gdy podany adres e-mail nie
jest oficjalnym adresem poczty elektronicznej szkoły konieczne jest wypełnienie zał. nr 3. do
regulaminu tj. Oświadczenie opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych.

XII.

Jeżeli w danej szkole klas 4 jest więcej niż jedna, szkoła może wskazać dla wszystkich
uczestników warsztatów jednego opiekuna bądź kilku odrębnych opiekunów dla uczniów
z odrębnych klas.

XIII.

W ramach warsztatów na adresy e-mail opiekunów zostaną wysłane materiały edukacyjne
przeznaczone dla uczestników warsztatów a także zadania konkursowe.

XIV.

Materiały będą wysyłane w pięciu etapach w odstępach dwutygodniowych począwszy od
20.10.2020 r.

XV.

Opiekun zobowiązany jest każdorazowo zapoznać uczniów z przesłanymi materiałami
a także przedstawić zasady i terminy wykonania zadań konkursowych.

XVI.

Zawarte w materiałach edukacyjnych zadania wykonują indywidualnie uczestnicy
warsztatów. Zebrane prace (w wersji elektronicznej: JPEG, skan, plik tekstowy, mp3 i inne)
opiekun konkursu przesyła na adres email : promocja@mzwikmyslenice.com.pl w terminie
wskazanym w poleceniu wykonania zadania w materiałach edukacyjnych.

XVII.

Każdy uczestnik szkolenia może przedstawić max. 1 pracę na każdym etapie warsztatów.
Każda praca musi być jednoznacznie opisana tj. imieniem i nazwiskiem uczestnika
warsztatów oraz nazwą szkoły.

XVIII.

Prace konkursowe dostarczone w terminie będą podlegały ocenie wg kryteriów:
1. Zgodność z tematem
2. Walory artystyczne
3. Walory edukacyjne

XIX.

1-10 pkt
1-10 pkt
1-10 pkt

Po zakończeniu V etapu warsztatów oraz dokonaniu oceny ostatniego zadania wskazanego
w materiałach edukacyjnych nastąpi sumowanie punktów zdobytych przez uczestników
warsztatów.

XX.

Punkty zebrane przez uczniów danej szkoły zostaną podzielone przez liczbę uczestników
zgłoszonych do udziału w warsztatach przez tą szkołę. Nagrodę specjalna (mikroskop Bresser
researcher Bino 40x-1000x) otrzyma szkoła, która w końcowym rozliczeniu osiągnie
największą ilość punktów.

XXI.

10 uczestników warsztatów, którzy osiągną największą ilość punktów w klasyfikacji
indywidualnej otrzyma nagrodę niespodziankę.

XXII.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału
w warsztatach uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie
majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób
trzecich.
2.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich
autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich
części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu;
o w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych
oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez
Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych
Organizatora.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub
innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć
decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
przekazujemy następujące informacje:
Administrator danych, dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, opiekunów prawnych, nauczycieli
reprezentujących szkoły jest Miejski Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: j.debowski@evoleo.pl
Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz
okres przetwarzania danych osobowych.
art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów.

− Dane podawane są dobrowolnie.
− Okres przetwarzania danych osobowych wskazany w wyrażonej zgodzie lub do
czasu cofnięcia zgody.
− Realizacja celów zawartych w odrębnie wyrażonych zgodach;
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia warsztatów, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu i
przekazania nagród. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia
odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach
internetowych Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
Przekazywanie danych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a)

Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w oparciu o zawarte umowy
powierzenia danych,

b)

organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.
Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub
przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie
w dowolnym czasie podczas trwania warsztatów. Każda zmiana zostanie niezwłocznie
ogłoszona na stronie internetowej.
2. Sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator warsztatów.

