Regulamin konkursu
SłuchaMY Was
I. Organizator Konkursu
E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000011733, NIP 525-000-07-94, REGON 010330646, wpisaną do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem
000031373
jest Organizatorem („Organizator”) konkursu „SłuchaMY Was” („Konkurs”).

II. Cel Konkursu
1.

Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna, promocja i zachęcanie warszawskich szkół do
proekologicznych działań oraz informowanie o zaletach odnawialnych źródeł energii, ze
szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki.

III. Rejestracja i prace konkursowe
2.

3.
4.

5.

6.

W Konkursie może wziąć udział szkoła podstawowa:
a) której siedziba znajduje się w administracyjnych granicach m.st. Warszawa (dalej jako
„Szkoła” lub „Szkoły”) oraz
b) która w Okresie Rejestracji wskazanym w pkt 11 dokona zgłoszenia, możliwej do wdrożenia
przez Szkołę, inicjatywy proekologicznej określonej w Regulaminie („Ekoinicjatywa”).
Zgłoszenie, o który mowa w ust. 2 lit. b) („Zgłoszenie”) musi zostać dokonane w sposób
określony w Regulaminie oraz zawierać określone w Regulaminie elementy.
Ekoinicjatywa musi łącznie spełniać poniższe warunki – musi:
a) być możliwa do wdrożenia przez Szkołę oraz
b) pomagać szkole być bardziej ekologiczną oraz
c) angażować społeczność szkolną i inspirować innych oraz
d) być przedstawiona w ciekawy sposób w nagraniu audio oraz
e) być opracowana od podstaw przez uczniów Szkoły przy wsparciu nauczyciela Szkoły
(„Nauczyciel”) – nie może wykorzystywać dorobku osób trzecich oraz
f) być szczegółowo przedstawiona w ramach Zgłoszenia.
Zgłoszenie powinno zostać dokonane za pośrednictwem strony internetowej o adresie
www.szkolnaekoinicjatywa.pl przy użyciu zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony zgodnie z instrukcją lub zawartymi w nim
poleceniami i złożony przez dyrektora Szkoły lub Nauczyciela bądź pracownika Szkoły pod
warunkiem posiadania przez taką osobę uprawnienia do reprezentowania Szkoły (zgodnie z pkt.
6 lit. a) poniżej) (dalej jako: „Reprezentant Szkoły”).
Do Zgłoszenia należy dołączyć:
a) maksymalnie 30-sekundowe nagranie audio, w którym w ciekawy sposób Ekoinicjatywa
zostanie przedstawiona („Nagranie”) oraz
b) krótki opis Ekoinicjatywy, sporządzony na podstawie udostępnionego formularza oraz
c) odpis dokumentu stanowiącego podstawę dla osoby składającej formularz zgłoszeniowy
w imieniu Szkoły do jej reprezentowania (pełnomocnictwo, dokument mianowania,
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powołania etc.) z tym że dokument powinien być przekazany drogą mailową, zgodnie z
pkt 7 poniżej.
7. Skan dokumentu, o którym mowa w pkt 6. lit. c) powinien być przesłany na adres mailowy
konkurs@szkolnaekoinicjatywa.pl Organizatora najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania
Zgłoszeń przez Organizatora, zgodnie z Regulaminem. Niewykonanie obowiązku, którym mowa
w poprzednim zdaniu uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia.
8.
Dokonując Zgłoszenia Szkoła:
a) akceptuje Regulamin oraz
b) zapewnia Organizatora, że opis Ekoinicjatywy oraz Nagranie: (i) zostały stworzone od
podstaw przez uczniów Szkoły oraz przez Nauczyciela oraz (ii) nie wykorzystują dorobku
osób trzecich;
c) zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku naruszenia
zapewnienia opisanego w lit. b);
d) udziela Organizatorowi prawa do weryfikowania przez Organizatora lub podmiot trzeci
działający na zlecenie Organizatora spełnienia przez Budynek warunków określonych w pkt
9 poniżej;
e) zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (za wyjątkiem Organizatora), przez okres
roku od dnia ogłoszenia wyników Konkursu żadnych praw związanych z nagrodzoną pracą
konkursową zgłoszoną do Konkursu;
f) przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskiego do opisu Ekoinicjatywy oraz
Nagrania oraz do wykonywania zależnych praw autorskich w zakresie i na zasadach
określonych w pkt 41-44 poniżej.
9.

10.

11.

Organizator zastrzega, że przyznanie Nagrody Głównej lub Wyróżnienia w Konkursie jest
uzależnione od spełnienia przez budynek Szkoły, na którym miałaby zostać wykonana instalacja
fotowoltaiczna („Budynek”) określonych wymagań technicznych, w szczególności:
a) Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie jest objęty ochroną konserwatorską,
b) Budynek ma dach o powierzchni umożliwiającej montaż instalacji fotowoltaicznej,
c) Dach Budynku spełnia warunki dotyczące nośności i dodatkowego obciążenia instalacji
fotowoltaicznej,
d) Budynek jest w odpowiednim stanie, nie występują prawne i techniczne przesłanki
uniemożliwiające montaż instalacji fotowoltaicznej,
e) moc przyłączeniowa określona w umowie o przyłączenie zawartej dla Budynku pozwala na
przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy określonej w pkt 11 poniżej.
Organizator ma prawo weryfikacji warunków wzięcia udziału w Konkursie na każdym etapie
Konkursu. Warunki, o którym mowa w pkt 9 muszą być spełnione na dzień weryfikacji, o
których mowa w zdaniu pierwszym.
Nagrodami w Konkursie są:
a. 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 20 KVp każda wraz z montażem na Budynku o łącznej
wartości 252 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto (309 960
PLN brutto) tj. 84 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto (103 320
PLN brutto) każda oraz finansowe wsparcie w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy
złotych) brutto dla trzech Ekoinicjatyw wybranych spośród Ekoinicjatyw nagrodzonych
Nagrodą główną (każda z osobna zwana dalej „Nagrodą Główną”);
b. 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy 20 KVp każda wraz z montażem na Budynku o wartości
168 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto ( 206 640 PLN brutto)
każda (każda z osobna zwana dalej „Wyróżnieniem”)
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12.
13.
14.
15.

Rejestracja rozpoczyna się w dniu 13 grudnia 2021 roku godz. 10.00 i kończy się w dniu 25
marca 2022 roku, godz. 23:59:59. („Okres Rejestracji”).
Pracę konkursową można złożyć wyłącznie w Okresie Rejestracji. Prace konkursowe złożone
po tym terminie zostaną przez Organizatora odrzucone.
Jeśli Organizator uzna, że warunki rejestracji nie zostały spełnione, ma prawo odrzucić takie
zgłoszenie w każdym momencie selekcji prac i trwania Konkursu.
Organizator udostępnia dedykowany adres do kontaktu e-mailowego:
konkurs@szkolnaekoinicjatywa.pl

IV. Wymagania techniczne i formalne prac konkursowych
16.

17.

18.

Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową w formie pliku audio od
długości maksymalnie do 30 sekund, rekomendowany format .mp3, wielkość pliku nie może
przekroczyć 30 MB, zawierającego nagranie dźwiękowe prezentujące pomysł na Ekoinicjatywę
dla szkoły, której autorami są uczniowie Szkoły pracujący pod nadzorem Nauczyciela.
Wraz z nagraniem należy dołączyć krótki opis Ekoinicjatywy zgodnie z zamieszczonymi
pytaniami w formularzu zgłoszeniowym. Opisu dokonuje osoba będąca Reprezentantem Szkoły
lub Nauczyciel.
Podczas tworzenia prac konkursowych dopuszczone jest użycie dowolnych środków wyrazu
odpowiednich dla danej formy.

V. Wstępna selekcja i wybór najlepszych prac konkursowych
19. Wstępnej selekcji maksymalnie 20 najlepszych prac dokona Organizator biorąc pod uwagę
kryteria określone w pkt 4. Wybrane prace konkursowe będą przedmiotem głosowania jury
Konkursu.
20. Wyboru 5 najlepszych prac konkursowych dokona jury Konkursu w dniu 4 kwietnia 2022 roku.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonych prac konkursowych, ze względu
na niewłaściwe lub obraźliwe treści, w każdym momencie selekcji prac konkursowych i trwania
Konkursu.
22. Organizator, przed ogłoszeniem wyników konkursu nie będzie prowadził korespondencji ze
Szkołami dotyczącej selekcji prac, wyboru nagrodzonych prac konkursowych oraz nagród.

VI. Jury Konkursu
23. W skład jury Konkursu wchodzą 4 przedstawicieli Organizatora.
24. Organizator, w trakcie trwania konkursu, może doprosić do grona jury Konkursu inne osoby,
według własnego uznania oraz odwołać, na indywidualny wniosek członka jury, jego udział w
jury Konkursu.
25. Jurorzy nie mogą uczestniczyć w procesie opracowywania i tworzenia oraz nadzorowania
projektowania prac konkursowych.
26. Jury konkursu oceni pracę, uwzględniając kryteria określone w pkt 4, a także weźmie pod uwagę
poniższe czynniki:
a) stopień zaangażowania w nią środowiska szkolnego,
b) zdolność Ekoinicjatywy do inspirowania innych,
c) kreatywność w prezentacji Ekoinicjatywy w nagraniu audio oraz
d) uzasadnienie i możliwość realizacji Ekoinicjatywy w szkole.
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27. Werdykt jury Konkursu jest ostateczny.

VII. Nagrody
28. Jury Konkursu przyzna 3 Nagrody Główne oraz 2 Wyróżnienia.
29. Nagrody Główne zostaną przyznane trzem szkołom, których prace konkursowe zostaną
najlepiej ocenione przez jury Konkursu.
30. Wyróżnienia dla Ekoincjatywy zostaną przyznane dwóm Szkołom, których Ekoinjatywy zostaną
uznane przez jury Konkursu za wyróżniające się.
31. Wybrane przez jury Konkursu Szkoły zostaną powiadomione pocztą elektroniczną, na wskazany
w formularzu zgłoszeniowym e-mail, w terminie 7 dni od daty zakończenia obrad jury Konkursu
o wstępnej kwalifikacji do przyznania Nagrody Głównej lub Wyróżnienia w Konkursie. W
powiadomieniu zostaną podane informacje dotyczące konieczności przeprowadzenia audytu
warunków technicznych.
32. Po przeprowadzeniu audytu Szkoły, którym przyznano Nagrody Główne lub Wyróżnienia
zostaną poinformowane o jego wyniku. W razie gdyby warunki techniczne uniemożliwiały
montaż instalacji fotowoltaicznej w danej Szkole, Organizator zastrzega sobie możliwość
przyznania Nagrody innej Szkole.
33. O przyznanych Nagrodach Głównych i Wyróżnieniach Organizator poinformuje Szkoły, które
wzięły udział w konkursie do dnia 25 kwietnia 2022 roku oraz na stronie internetowej
Konkursu w późniejszym terminie.
34. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym, nie później niż do dnia 30 maja
2022 r. (liczy się data obciążenia rachunku bankowego organizatora Konkursu), wyłącznie po
uprzednim podpisaniu przez Szkoły zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Głównej lub
Wyróżnienia niezbędnych dokumentów, o których mowa w Regulaminie lub wynikających z
przepisów prawa, w szczególności umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej.
35. Montaż instalacji fotowoltaicznych będzie wykonany przez firmę E.ON Foton Sp. z o.o. ul.
Wilhelma Konrada Roentgena 7, 02-781 Warszawa do końca maja 2022 roku po podpisaniu
umowy i uprzednim ustaleniu szczegółów montażu z nagrodzonymi szkołami, chyba że warunki
techniczne i administracyjno-prawne będą wymagały dłuższego terminu wykonania instalacji.
36. Niedopełnienie przez Szkołę formalności, o których mowa w ust. 35 i 36 lub podanie
nieprawidłowych informacji lub danych (w tym danych osobowych), skutkują utratą prawa do
Nagrody Głównej lub Wyróżnienia. Nagroda Główna lub Wyróżnienie zostanie wówczas
przyznana innemu uczestnikowi konkursu.
37. W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od woli
Organizatora (siła wyższa) lub w razie opóźnienia, z jakiejkolwiek przyczyny, wykonania audytu
warunków technicznych Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia
wyników i wręczenia nagród. O zmianach autorzy prac konkursowych zostaną powiadomieni
pocztą elektroniczną, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym email.
38. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z nagrodzonymi Szkołami w celu uzgodnienia
szczegółów dotyczących odbioru Nagród Głównych i Wyróżnień.
39. Organizator nie odpowiada za rozliczenia podatkowe szkoły związane w otrzymaniem nagrody.
W szczególności, Organizator nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego w związku z
przyznaną nagrodą.

VIII. Prawa autorskie
40. Szkoły przeniosą nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do prac
konkursowych w następującym zakresie (na następujących polach eksploatacji):
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a.

używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej
oraz informacyjnej,
b.
utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi,
c.
zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d.
możliwości umieszczenia na billboardach,
e.
publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i
zamkniętych,
f.
wprowadzania do obrotu,
g.
wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych, informacyjnych,
wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworów,
h.
umieszczenia w Internecie,
i.
publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
41. Szkoły nieodpłatnie udzielą Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych z pracy konkursowej w zakresie:
1) używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej
oraz informacyjnej,
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
4) możliwości umieszczenia na billboardach,
5) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i
zamkniętych,
6) wprowadzania do obrotu,
7) wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych,
informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworów (plakatów),
8) umieszczenia w Internecie,
9) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
42. Szkoły – laureaci Konkursu zezwalają Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw
autorskich do wszelkich opracowań nagrodzonych prac konkursowych (lub ich poszczególnych
elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach
eksploatacji wskazanych powyżej.
43.
Organizator zapewnia, że będzie korzystał z wymienionych w pkt. 39 - 41 praw wyłącznie w
celach promowania zachowań proekologicznych, ochrony środowiska, oszczędności energii i
wspierania inicjatyw społecznych, zgodnych z celami Konkursu. Organizator nie będzie w
ramach swojej działalności gospodarczej czerpał bezpośrednio zysków z praw wymienionych
pkt. 39 -41.

IX. Dane osobowe
44.
45.

Organizator jest administratorem danych osobowych Reprezentantów Szkół (tj. Dyrektorów,
Nauczycieli, pracowników Szkoły) .
Celem przetwarzania danych osobowych Reprezentantów Szkół jest realizacja prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora tj. zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie, organizacja
i przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie, dochodzenie i obrona
przed roszczeniami, które mogą powstać w zw. Konkursem lub przetwarzaniem danych
osobowych Reprezentantów Szkół (np. postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w XIV
Regulaminu Konkursu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz realizacja obowiązków
wynikających z przepisów prawa przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

Zakres danych osobowych Reprezentantów Szkół przetwarzanych przez administratora
obejmował będzie: nazwę, adres, adres e-mail i nr telefonu szkoły, imię i nazwisko wraz z
adresem e-mail i telefonem Reprezentanta Szkoły i/lub osoby zgłaszającej pracę konkursową.
Odbiorcą danych osobowych Reprezentantów Szkół będą m.in. spółki z grupy, uprawnione do
ich otrzymania organy państwowe oraz podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi dla
Organizatora w zakresie m.in. systemów informatycznych, wsparcia technicznego oraz agencje
reklamowe i marketingowe.
Dane osobowe Reprezentantów Szkół będą przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest 1) organizacja, przeprowadzenie i rozliczenie
Konkursu tj. do końca 2022 r. 2) realizacja obowiązków prawnych związanych z
organizowanym Konkursem tj. do momentu wygaśnięcia tych obowiązków spoczywających na
Organizatorze, oraz 3) dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi
powstać w związku Konkursem i/lub na tle umów cywilnoprawnych, które łącza Organizatora
z daną Szkołą tj. do momentu przedawnienia tych roszczeń, w tym roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych osobowych Reprezentantów Szkół.
Reprezentantom Szkół przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje im także prawo do
wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzanych danych osobowych.
Reprezentantom Szkół przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem tym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pełna treść Obowiązku informacyjnego jest umieszczona na stronie internetowej pod adresem
[www.szkolnaekoinicjatywa.pl]. Reprezentant Szkoły ma możliwość zapoznania się z treścią
Obowiązku informacyjnego przed podaniem swoich danych osobowych w dedykowanym
formularzu zgłoszeniowym.

X. Reklamacja
52.

53.

54.
55.
56.

Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Organizatora: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00347 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs SłuchaMY Was” lub na adres mailowy:
konkurs@szkolnaekoinicjatywa.pl w tytule „Reklamacja – Konkurs SłuchaMY Was”.
Reklamacja powinna zawierać:
i.
wskazanie imienia, nazwiska, adresu email lub adresu do korespondencji;
ii.
uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia ich
Organizatorowi.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w
terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na zwrotny adres mailowy.

XI. Postanowienia końcowe
1.

Szkoły ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku,
gdyby zgłoszona do Konkursu praca konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa
autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
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2.
3.
4.

Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo zmiany postanowień Regulaminu do dnia zakończenia Okresu Rejestracji.
W przypadku naruszenia przez Szkołę postanowień Regulaminu, Organizator może wykluczyć
go z udziału w Konkursie.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie i prawa pokrewne, Kodeksu cywilnego oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
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