REGULAMIN AKCJI EKOBOHATER
“Zostań EkoBohaterem - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego”

Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji “Zostań EkoBohaterem - program edukacji ekologicznej
dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” zwanej dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach ul. Mała 1, 59-100
3.
4.

5.

Polkowice Tel./fax: 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl.
Akcja trwać będzie od 25 czerwca 2018 roku do 7 grudnia 2018 roku.
Celem akcji jest propagowanie wiedzy w zakresie segregacji odpadów komunalnych i zachęcenie do
prawidłowych zachowań dotyczących postępowania z odpadami. Podwyższenie świadomości
mieszkańców w zakresie segregacji odpadów prowadzonej na terenie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego.
W akcji mogą brać udział wyłącznie dzieci do lat 18 oraz ich rodzice z terenu 8 gmin członkowskich
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgłoszenia do akcji muszą zostać zrealizowane przez prawnego
opiekuna dziecka poprzez założenie konta dziecka na platormie.

6. W celu zgłoszenia dziecka do udziału akcji prawny opiekun dziecka ma obowiązek zarejestrowania konta
opiekuna na platormie www.ekobohater.edu.pl poprzez podanie Imienia, Nazwiska, miejsca zamieszkania
nr. PESEL oraz adresu e-mail.
7. Po poprawnej weryfkacji konta, opiekun może założyć konto dziecka biorącego udział w akcji.
8. Rejestracja konta dziecka będzie wymagała podania e- maila opiekuna, miejsca zamieszkania, szkoły,
przedszkola, w której uczy się dziecko.
9. Aktywacja konta uczestnika – dziecka następuje po akceptacji rodzica.
10. Wszystkie zabrane dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby udziału w akcji oraz zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom biorącym udział w akcji.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz
członków Komisji Konkursowej.
12. Projekt swoim zasięgiem obejmuje gminy wchodzące w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, czyli
Gmina: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice.

1.

Definicje
Konkurs lub Akcja – oznacza akcję „Zostań EkoBohaterem - program edukacji ekologicznej dla
mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, której warunki i zasady określone zostały w
Regulaminie Akcji.

2. Platorma internetowa – strona www.ekobohater.edu.pl na której prowadzony jest konkurs „Zostań
3.
4.
5.

Ekobohaterem”.
Gwiazdka – punkty zbierane przez uczestników konkursu w zamian za realizacje zadań opisanych w
regulaminie akcji. Punkty są zbierane na platormie internetowej.
ZGZM app – aplikacja na urządzenia mobilne Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Centralny PSZOK – Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Osiedlowy PSZOK – Osiedlowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Regulamin platormy – Regulamin platormy internetowej ekobohater.edu.pl.
Organizator – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
Konto – konto użytkownika na platormie internetowej, które wymaga rejestracji i zalogowania na
platormie.
Fanpage ZGZM – strona ZGZM na platormie Facebook.
Maskotka – 3 rodzaje maskotek (papiero-obrońca, szkło-twórczyni, tworzywo-siłacz), które są nagrodami
dla uczestników akcji przekazywanymi w zamian za zdobycie określonej w regulaminie ilości punktów –
gwiazdek.
Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Organizatora odpowiadająca za przydzielenie nagród
specjalnych.
Nagrody specjalne – zestawy nagród przyznawane uczestnikom akcji w zamian za największą aktywność w
konkursie.
Dom – gospodarstwo domowe, w którym żyje uczestnik konkursu.
Kontrola rodzicielska – funkcje na platormie internetowej, które umożliwiają kontrolę nad wiadomościami
oraz innymi działaniami w ramach platormy opiekunowi prawnemu uczestnika konkursu.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Akcji Zostań Ekobohaterem
Czas trwania Konkursu

1.
2.

Konkurs trwa w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania
zapasów Maskotek, z zastrzeżeniem, iż Gwiazdki można zbierać do dnia 1 grudnia 2018 roku
Informacja o wyczerpaniu zapasów Maskotek zostanie umieszczona na platormie ekobohater.edu.pl oraz
stronie internetowej www.zgzm.pl

Warunki udziału w Konkursie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie Konta Uczestnika na Platormie Internetowej.
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci do lat 18, oraz ich rodzice, z rejonu ZGZM.
Do rejestracji uczestnika konkursu na platormie internetowej niezbędne jest utworzenie konta opiekuna
prawnego uczestnika konkursu.
W celu zgłoszenia dziecka do udziału w akcji prawny opiekun dziecka ma obowiązek zarejestrowania
konta opiekuna na platormie EkoBohater poprzez podanie Imienia, Nazwiska, miejsca zamieszkania nr.
PESEL oraz adresu e-mail.
Po poprawnej weryfkacji konta opiekuna, opiekun może założyć konto dziecka biorące udział w akcji.
Rejestracja konta dziecka będzie wymagała podania maila opiekuna, na które jest zarejestrowane konto
opiekuna, miejsca zamieszkania, szkoły, przedszkola, w której uczy się dziecko.
Aktywacja konta uczestnika – dziecka następuje po akceptacji rodzica.
Dane osobowe opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu będą wykorzystywane i przetwarzane
wyłącznie w celu wywiązania się Organizatora z jego zobowiązań przy prowadzeniu konkursu. Wszystkie
dane osobowe zostaną permanentnie usunięte z systemu w terminie do 6 miesięcy od daty zakończenia
akcji.
Przesyłając materiały na platormę EkoBohater – takie jak zdjęcia, flmy, wiersze uczestnik wyraża zgodę
na wykorzystanie materiałów w celu promocji akcji.
Zasady Konkursu

1.

Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie powinien zapoznać się z Regulaminem Akcji.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

Uczestnik biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji oraz, że wyraża
zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.
Przedmiotem Konkursu jest zbieranie oraz przesyłanie na Platormę Internetową dowodów poprawnej
segregacji odpadów przez Uczestników Konkursu w postaci:
3.1. Zdjęć: posegregowanych odpadów we własnym gospodarstwie domowym, poprawnego korzystania
z pojemników w Osiedlowych PSZOK, autorskich wierszyków Uczestnika, wywozu odpadów do
Centralnego PSZOK.
3.2. Udziału prawnych opiekunów w konkursach ekologicznych organizowanych na Fanpage ZGZM.
3.3. Krótkich flmów przedstawiających autorskie piosenki Uczestnika.
Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Gwiazdek, które automatycznie gromadzą się na Koncie
Uczestnika na platormie internetowej.
Konkurs polega na zbieraniu przez Uczestników Gwiazdek na zasadach określonych w Regulaminie Akcji.
Gwiazdki przyznawane są według następujących zasad :
6.1. 1 Gwiazdka za jednorazowe przesłanie przez Uczestnika, na platormę internetową zdjęcia
prawidłowo posegregowanych odpadów w gospodarstwie domowym.
6.2. 1 Gwiazdka za jednorazową poprawną odpowiedź prawnych opiekunów w konkursach ekologicznych
organizowanych na Fanpage ZGZM.
6.3. 1 Gwiazdka za jednorazowe przesłanie przez Uczestnika, wspólnie z opiekunem prawnym, na
platormę internetową zdjęcia prawidłowego korzystania z Osiedlowych PSZOK, zgodnie z zasadami
segregacji.
6.4. 2 Gwiazdki za jednorazowe przesłanie przez Uczestnika, wspólnie z opiekunem prawnym, na
platormę internetową krótkiego flmu, lub wiersza w którym Uczestnik prezentuje swoją autorską
piosenkę.
6.5. 3 Gwiazdki za każdą zaproszoną przez Uczestnika osobę, która zbierze co najmniej 5 Gwiazdek i
przedstawi swoje zdjęcie na tle Centralnego PSZOK-u.
6.6. 2 Gwiazdki za pobranie i korzystanie z aplikacji “ZGZM app”.
6.7. 4 Gwiazdki za jednorazowe przesłanie przez Uczestnika, wspólnie z opiekunem prawnym, na
platormę internetową zdjęcia potwierdzającego wywóz odpadów do Centralnego PSZOK.
Gwiazdki nie będą przyznawane Uczestnikowi w momencie, gdy:
7.1. Zostanie przekroczony limit 1 zdjęcia dziennie.
7.2. Przesłany przez Uczestnika flm lub zdjęcie nie będzie autorskim tworem Uczestnika lub będzie się
powtarzać.
7.3. Odpowiedź prawnego opiekuna w konkursie na Fanpage ZGZM będzie nieprawidłowa.
7.4. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie będzie przedstawiało te same posegregowane odpady.
7.5. Korzystanie z pojemników z OPSZOK będzie niezgodne z regułami segregacji.
7.6. Zaproszone przez Uczestnika konkursu inne dzieci zdobędą mniej niż 5 Gwiazdek.
7.7. Uczestnik pobierze więcej niż raz aplikację “ZGZM app”.
Nagrody

1.

2.

3.

Uczestnik może wykorzystać Gwiazdki, zgromadzone na Koncie wyłącznie, w następujący sposób:
1.1. Gdy pierwszy raz Uczestnik zbierze 60 Gwiazdek - może odebrać Maskotkę Papiero – Obrońcy.
1.2. Gdy drugi raz Uczestnik zbierze 60 Gwiazdek - może odebrać Maskotkę Szkło – Twórczyni.
1.3. Gdy trzeci raz Uczestnik zbierze 60 Gwiazdek - może odebrać Maskotkę Tworzywo – Siłacza.
Odbiór nagród przez uczestników będzie możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do
15:30 w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 w Polkowicach oraz w
wyznaczonych przez Organizatora miejscach, które będą podawane do wiadomości na platormie
www.ekobohater.edu.pl.
W każdy ostatni dzień miesiąca odbędzie się przyznanie nagród specjalnych dla trójki Uczestników, którzy
jako pierwsi zebrali najwięcej Gwiazdek w danym miesiącu.

3

4.

Odbiór nagród będzie możliwy wyłącznie z opiekunem prawnym uczestnika, który zarejestrował go na
platormie internetowej.

Prawa autorskie
1.
2.

3.

Uczestnik umieszczając zdjęcia i materiały takie jak flmy lub wiersze na platormie jednocześnie wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie umieszonych zdjęć i materiałów do promocji Akcji.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć ́ za pośrednictwem dowolnego
medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach,
czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach
internetowych, wystawach, konkursach etc.
Jednocześnie uczestnik zrzeka się ̨ praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania umieszonych materiałów

Dodatkowe funkcjonalności platorry internetowej
1.
2.
3.
4.
5.

Platorma internetowa EkoBohater jest podzielona na sekcję dla dziewczynek i chłopców.
Dostęp do platormy i jej funkcjonalności jest możliwy po rejestracji i zalogowaniu.
Rejestracja osób niepełnoletnich wymaga uprzedniej rejestracji konta opiekuna prawnego zgodnie z
zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.
Opiekunowie prawni uczestników konkursu będą mieli możliwość sprawowania kontroli rodzicielskiej,
która będzie polegała na możliwości przejrzenia publikowanych zdjęć oraz osób, z którymi uczestnicy będą
prowadzili interakcje w ramach platormy internetowej.
Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez uczestników konkursu.

Inforracja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), artykułu 13:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(59-100) przy ul. Mała 1 ,tel: 76 840 14 99 e-mail: biuro@zgzm.pl.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): Tomasz Wadas, e-mail iod@zgzm.pl.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: Realizacji programu “Zostań EkoBohaterem program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gmin Zagłębia Miedziowego”.
Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: zgoda.
Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty na podstawie stosowych umów podpisanych przez
ZGZM, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane przechowywane będą przez okres: do 05.12.2018r. lub do odwołania zgody.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych.
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8.

Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10. Podanie danych jest: dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości wzięcia
udziału w programie Zostań EkoBohaterem.
11. Pan/i dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
proflowaniu.
12. Wszystkie zebrane dane osobowe zostaną permanentnie usunięte w terminie 6 miesięcy od daty
zakończenia Akcji.
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