REGULAMIN AKCJI
„S Z K O Ł A

Z

W I A T R E M 2 0 2 1”

§1
Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się akcja „Szkoła z Wiatrem
2021”, zwana dalej „Akcją”.

2.

Organizatorem Akcji jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z siedzibą
w Szczecinie (70-263) przy ul. Mariana Langiewicza 14/4, zarejestrowane w Rejestrze
Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS 0000097999, REGON 811949676, zwane dalej
„Organizatorem”.

3.

Partnerem merytorycznym Akcji jest Fundacja Czepczyński Family Foundation
z siedzibą w Międzychodzie (64-400) przy ul. Stanisława Wigury 20, zarejestrowana w
Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS 0000794645, REGON 383879550, NIP
5951485838.

4.

Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana do
krajowych szkół podstawowych i placówek oświatowych.

5.

Akcja przeprowadzona zostanie od 8 czerwca 2021 r. do 14 luty 2022 r.

6.

Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana,
zarządzana

ani

powiązana

z

podmiotami

będącymi

właścicielami

serwisu

społecznościowego Facebook. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za
prawidłowy przebieg Akcji. Wszelkie roszczenia związane z Akcją należy kierować
wyłącznie do Organizatora.
§2
Cel Akcji

1.

Akcja ma na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności lądowej
i morskiej energetyki wiatrowej, poprzez (i) udostępnienie materiałów szkoleniowych dla

nauczycieli szkół oraz (ii) przeprowadzenie odpowiednich lekcji szkolnych w oparciu
o te materiały.
2.

Niniejszy Regulamin określa ponadto szczegółowe warunki uczestnictwa w Akcji oraz
warunki uzyskania gadżetów bądź nagród, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
§2
Uczestnicy Akcji

1.

Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem szkół podstawowych oraz placówek
oświatowych na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2.

Uczestnikami Akcji mogą być nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek wskazanych
w ust. 1 („Uczestnik”).
§3
Udział w Akcji

1.

Udział w Akcji jest dobrowolny oraz bezpłatny.

2.

Celem wzięcia udziału w Akcji należy łącznie spełnić następujące warunki:
a.

zarejestrować

się

oraz

wypełnić

formularz

na

stronie

internetowej

www.szkolazwiatrem.pl w zakładce scenariusze. Z chwilą rejestracji Uczestnik
akceptuje niniejszy Regulamin;
b.

pobrać jeden z przygotowanych i udostępnionych przez Organizatora scenariuszy,
tj. „Scenariusz lekcji dla klas 4-6” bądź „Scenariusz lekcji dla dzieci
przedszkolnych i klas 1-3”, które dostępne są po zalogowaniu na stronie
www.szkolazwiatrem.pl,
w zakładce scenariusze („Scenariusz Lekcji”);

c.

przeprowadzić lekcję promującą odnawialne źródła energii, w szczególności
lądową i morską energetykę wiatrową, zgodnie ze Scenariuszem Lekcji;

d.

udokumentować zdjęciowo przeprowadzoną lekcję w oparciu o Scenariusz Lekcji
Organizatora („Relacja”);

e.

zamieścić Relację na stronie internetowej szkoły bądź placówki oświatowej
będącej Uczestnikiem Akcji oznaczając nazwę Organizatora – tj. Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (@PSEW) oraz umieszczając w poście tag:

#szkolazwiatrem, a także wysyłając lin do postu wraz z danymi osoby do kontaktu
na adres szkolazwiatrem@psew.pl.
3.

Po łącznym spełnieniu warunków z § 3 ust. 2 Regulaminu, Organizator przekaże
Uczestnikowi Akcji wybrane gadżety – z zastrzeżeniem, że w jednej szkole lub placówce
oświatowej gadżety mogą otrzymać maksymalnie trzy klasy w ilości nie większej niż 60
sztuk („Gadżety”).

4.

Gadżety wysyłane są do wyczerpania zapasów, według kolejności publikacji Relacji
z udziału w Akcji.

5.

Scenariusze Lekcji oparte są na aktualnej wiedzy naukowej w zakresie odnawialnych
źródeł energii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie podczas
lekcji promujących odnawialne źródła energii treści niezgodnych z aktualnym stanem
wiedzy naukowej, a także sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

6.

Udział w Akcji uprawnia Uczestników do wzięcia udziału w konkursach przygotowanych
przez Organizatora, tj. w konkursie dla:
a. klas 1 – 6 szkół podstawowych oraz indywidualnych uczniów („Konkurs dla
Uczniów”) oraz
b. nauczycieli

szkół

podstawowych

oraz

placówek

oświatowych

będących

Uczestnikiem Akcji („Konkurs dla Nauczycieli”)
na zasadach i warunkach określonych w §4 oraz § 5 Regulaminu.
§4
Konkurs dla Uczniów

1.

Uczestnik Akcji będący uczniem lub całą klasą 1-6 szkoły podstawowej przygotowuje
materiał plastyczny, audiowizualny, materiał audio, lub inny materiał promocyjny,
promujący odnawialne źródła energii, w szczególności lądową i morską energetykę
wiatrową i umieszcza go na stronie Uczestnika Akcji na portalu Facebook w sposób
umożliwiający dostęp do materiału nieograniczonej liczbie osób oraz wysyła na adres
szkolazwiatrem@psew.pl („Materiał Plastyczny”).

2.

Warunkiem

udziału

w

Konkursie

dla

Uczniów

jest

przesłanie

na

adres

szkolazwiatrem@psew.pl oświadczenia określonego w załączniku nr 1 w terminie do
[14.02.2022].
3.

Materiał Plastyczny należy umieścić na portalu Facebook wraz z hasztagiem
#WiatrMaMoc i oznaczając @PSEW oraz wysłać link do postu na adres

szkołazwiatrem@psew.pl w terminie do [14.02.2022]. Przesłanie Materiału Plastycznego
po tym terminie powoduje utratę możliwości wzięcia udziału w Konkursie dla Uczniów.
4.

Materiał Plastyczny powinien ukazywać, w sposób kreatywny, innowacyjny i zgodny z
aktualną wiedzą naukową, zalety rozwijania odnawialnych źródeł energii, w
szczególności lądowej i morskiej energetyki wiatrowej.

§5
Konkurs dla Nauczycieli

1.

Konkurs dla Nauczycieli polega na opracowaniu przez Uczestnika Akcji będącego
nauczycielem oryginalnego scenariusza lekcji dla klas VII-VIII szkół podstawowych,
dotyczącego odnawialnych źródeł energii, w szczególności lądowej i morskiej energetyki
wiatrowej („Projekt Scenariusza Lekcji”).

2.

Projekt Scenariusza Lekcji powinien wykazywać się zgodnością z aktualną wiedzą
naukową i ukazywaniem zalet rozwijania odnawialnych źródeł energii, w szczególności
lądowej i morskiej energetyki wiatrowej.

3.

Projekt Scenariusza Lekcji należy wysłać na adres mailowy Organizatora:
szkolazwiatrem@psew.pl w terminie do [31.05.2022]. Przesłanie Projektu Scenariusza
Lekcji po tym terminie powoduje utratę możliwości wzięcia udziału w Konkursie dla
Nauczycieli.

4.

Wraz z przesłaniem Organizatorowi Projektu Scenariusza Lekcji, Uczestnik Akcji
poświadcza, że:
a)

wyraża zgodę na korzystanie z imienia i nazwiska Uczestnika w związku z
rozpowszechnianiem Projektu Scenariusza Lekcji;

b)

przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Projektu
Scenariusza Lekcji;

c)

sporządzony Projekt Scenariusza Lekcji ma charakter indywidualny i nie narusza
praw osób trzecich;

d)

z chwilą dostarczenia Organizatorowi Projektu Scenariusza Lekcji, w sposób
określony niniejszy Paragrafem, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do:
−

utrwalania i zwielokrotniania na jakimkolwiek nośniku niezależnie od
technologii, standardu, systemu i formatu;

−

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone;

−

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

−

rozpowszechniania w inny sposób - publicznego wykonania, wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia;

−

wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do
sieci Internet;

−

podjęcia lub zlecania produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby
egzemplarzy Projektu Scenariusza Lekcji zarówno na użytek własny, jak i w
celu wprowadzenia do obrotu.
§6
Przebieg konkursu

1.

Spośród przesłanych Organizatorowi:
a. Materiałów

Plastycznych - Organizator wyłoni te, które wyróżniają się

merytorycznością oraz kreatywnością. Organizator może przyznać:
i.

wybranym klasom nagrodę w postaci wizyty na farmie wiatrowej i związane
z tym atrakcje i/bądź zestaw klocków lego - LEGO 10268 Vestas Wind
Turbine – z zastrzeżeniem, że ilość zestawów klocków lego jest ograniczona;

ii.

wybranemu indywidualnemu uczniowi, nagrodę w postaci zestawu klocków
lego - LEGO 10268 Vestas Wind Turbine;

b. Projektów Scenariuszy Lekcji - Organizator wyłoni najlepszy scenariusz lekcji,

którego autor może zostać nagrodzony przez Organizatora laptopem marki HP
Pavilion Gaming Ryzen 5/32GB/512+1TB GTX1650 15,6”.
zwane dalej łącznie „Nagrody”.
2.

Nagrody zostaną przyznane laureatom w terminie do 27 lutego 2022 w przypadku
Konkursu dla Uczniów oraz do 07 czerwca 2022 w przypadku Konkursu dla Nauczycieli.
Niezwłocznie po przyznaniu Nagród, Organizator przekaże przesyłką pocztową Nagrody
zwycięzcom, na wskazany przez nich adres.

3.

Laureaci Konkursu dla Nauczycieli oraz Konkursu dla Uczniów zostaną powiadomieni
o przyznaniu Nagrody pisemnie bądź telefonicznie.

4.

Nad prawidłowym przebiegiem Akcji, wyborem laureatów i przyznaniem nagród
czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach przedstawicieli Organizatora („Jury”).
Zadaniem Jury jest wytypowanie laureatów.

5.

Decydując o wyborze laureatów i przyznaniu nagród Jury kieruje się w szczególności:
a. Innowacyjnością i kreatywnością Uczestników Akcji;
b.

Znaczeniem materiałów dla promowania odnawialnych źródeł energii, w
szczególności lądowej i morskiej energetyki wiatrowej;

c.

Efektami promocyjnymi, jakie może przynieść propagowanie materiałów.

§7
Nagrody i Gadżety

1.

Decyzja Jury w przedmiocie wyboru laureatów i przyznania Nagrody oraz Gadżetów
jest ostateczna. Odwołania i inne środki zmierzające do zmiany lub uchylenia decyzji
Jury Organizator pozostawia bez rozpoznania.

2.

Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody lub gadżetów na osoby
trzecie. Podanie przez Uczestnika Akcji nieprawdziwych lub niekompletnych danych
(imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 5
dni od powiadomienia o wygranej będzie stanowić przyczynę odmowy wydania
Nagrody.

3.

Nagrody i Gadżety zostaną wysłane przez Organizatora na adres podany przez Uczestnika
Akcji.

4.

Organizator zastrzega, że Nagrody oraz Gadżety nie podlegają wymianie na nagrody
pieniężne.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody lub gadżetu
ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureatów. Brak odbioru
przez zwycięzcę konkursu Nagrody lub Gadżetu jest równoznaczny z jej zwrotem na
rzecz Organizatora.

6.

Koszt wysyłki nagród i gadżetów w granicach kraju pokrywa Organizator.
§7
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.

Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem
danych osobowych Uczestników oraz laureatów Konkursu dla Uczniów i Konkursu dla
Nauczycieli na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2.

Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
imienia, nazwiska, adresu-email, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu przez
Organizatora w celu realizacji Akcji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres Organizatora: biuro@psew.pl.

3.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
a)

dane osobowe w będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia
działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem
Akcji, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich prac w ramach Konkursu dla
Uczniów i Konkursu dla Nauczycieli przez Jury oraz przyznania i wysyłki Nagrody
i Gadżetów, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach
podatkowych/rozliczeniowych;

b)

administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia Akcji
jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z siedzibą na ul. Mariana
Langiewicza 14/4, 70-263 Szczecin;

c)

dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO, w szczególności na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a. i f. RODO;

d)

dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowych;

e)

dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do
realizacji Akcji;

f)

osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Akcją ma prawo do
żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i przenoszenia danych;

g)

odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

h)

osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

Załącznik nr 1
(Do wysłania za pomocą e-mail na adres szkolazwiatrem@psew.pl)
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE

1.

Ja

(imię

i

przetwarzanie

nazwisko)
moich

……………………………………..wyrażam

danych

osobowych

w

związku

z

zgodę

udziałem

na

mojego

dziecka/podopiecznego w Konkursie dla Uczniów, realizowanym w ramach Akcji
„Szkoła z Wiatrem”.
2.

Ja (imię i nazwisko) …………………….wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka/podopiecznego

(imię

i

nazwisko

dziecka,

klasa,

wiek)

…………………………………………………………………………………………….
w Konkursie na materiał plastyczny, audiowizualny, materiał audio, lub inny materiał
promocyjny, promujący odnawialne źródła energii, w szczególności lądową i morską
energetykę wiatrową i umieszczenie go na stronie Uczestnika Akcji na portalu Facebook
w sposób umożliwiający dostęp do materiału nieograniczonej liczbie osób oraz jego
wysyłkę na adres szkolazwiatrem@psew.pl.
3.

Akceptuję Regulamin Akcji i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich
i mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatorów dla celów organizacyjnych
i promocyjnych Konkursu dla Uczniów zgodnie z zasadami przetwarzania danych
określonymi w Regulaminie.

4.

Wyrażam

zgodę

na

publikację

przez

Organizatora

wizerunku

mojego

dziecka/podopiecznego podczas rozstrzygnięcia Konkursu dla Uczniów na stronie
internetowej Organizatora, w prasie w celu informacji i promocji Akcji oraz innych
mediach wykorzystywanych przez Organizatora.

5.

Wraz ze złożeniem niniejszej zgody udzielam Organizatorowi

niewyłącznej,

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do pracy konkursowej mojego
dziecka/podopiecznego na wszelkich polach eksploatacyjnych – w szczególności
uprawniając Organizatora do:
−

utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej na jakimkolwiek nośniku
niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu;

−

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone;

−

rozpowszechniania pracy konkursowej – w szczególności do publicznego
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia;

−

wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do
sieci Internet;

6.

Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również
faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.

Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila na adres szkolazwiatrem@psew.pl
z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule
wiadomości wpiszę „Konkurs dla Uczniów”.

8.

Jestem świadomy(a), że wycofanie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu dla
Uczniów lub wysłaniem nagród uniemożliwi przyznanie lub wysyłkę ewentualnej
Nagrody.

………………………………….

