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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności  

 "Praca Organiczna 2.0"  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat 

organizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

REGULAMIN IV EDYCJI 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin okreś la zaśady organizacji i przeprowadzenia Ogo lnopolśkiego Konkurśu 

Wiedzy i Umiejętnoś ci "Praca Organiczna 2.0" (zwanego dalej Konkurśem) dla ucznio w 

śzko ł ś rednich w wieku 15-19 lat. 

2. Organizatorem Konkurśu jeśt Fundacja Zakłady Ko rnickie. 

3. Konkurś dofinanśowaniem Banku Gośpodarśtwa Krajowego.  

4. Konkurś realizowany jeśt ze ś rodko w właśnych (Fundacji Zakłady Ko rnickie) i ś rodko w 

pozyśkanych od   śponśoro w. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkurśu czuwa Komitet Organizacyjny oraz 

Ogo lnopolśki Lider Konkurśu. 

6. Ucześtnikami Konkurśu mogą byc  wyłącznie uczniowie śzko ł ś rednich w wieku 15-19 

lat. W ramach wyjątku (z powodu połączenia z przyczyn epidemiologicznych edycji III 

i IV w konkurśie udział wziąc  mogą ośoby w wieku do 20 lat, kto re w ześzłym roku 

śzkolnym (2019/2020) były uczniami śzko ł ś rednich i obecnie śą ich abśolwentami. 

W dalśzej częś ci Regulaminu ośoby te takz e nazywane śą uczniami.  
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7. W konkurśie biorą udział dwuośobowe ześpoły ucznio w.  

8. Opiekunem pośzczego lnych ześpoło w jeśt nauczyciel/wychowawca lub inna ośoba 

pośiadająca uprawnienia umoz liwiające pełnienie opieki nad dziec mi – w przypadku 

ucznio w, kto rzy byli uczniami śzko ł ś rednich w poprzednim roku śzkolnym, wymo g 

pośiadania opiekuna jeśt znieśiony.  

9. Zgłośzenia ześpoło w do udziału w konkurśie dokonują śzkoły, placo wki oś wiatowe, 

oś rodki lub organizacje śpołeczne.  Z zaśtrzez eniem tego, iz  ucześtnikami mogą byc  

wyłącznie ośoby będące uczniami śzko ł ponadpodśtawowych. Ilekroc  w dalśzej częś ci 

mowa o śzkołach nalez y rozumiec  to pojęcie jako placo wki oś wiatowe, oś rodki lub 

organizacje śpołeczne.    

10. W przypadku ucznio w, kto rzy byli uczniami śzko ł ś rednich w poprzednim roku 

śzkolnym wymo g pośiadania opiekuna jeśt znieśiony, mogą zgłośic  śamodzielnie udział 

do konkurśu.  

        

 

 

II. CELE KONKURSU 

 

1. Podśtawowym celem Konkurśu jeśt przeprowadzenie akcji zwiękśzającej świadomość 

młodzieży (uczniów śzkół ponadgimnazjalnych) w zakreśie idei pracy organicznej. 

2. Konkurs ma na celu również: 

• Popularyzowanie pośtaw prośpołecznych oraz rozwijanie kreatywności uczniów. 

• Uś wiadomienie młodziez y koniecznoś ci propagowania nowocześnej pracy organicznej 

w XXI wieku w śzczego lnoś ci poprzez redefiniowanie tego pojęcia do dziśiejśzych 

czaśo w oraz do potrzeb śpołecznoś ci lokalnych.  

•  Podjęcie przez ucześtniko w pro by okreś lonych działan  w duchu organicznikowśkim 

w śpołecznoś ciach lokalnych. 
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• Propagowanie pamięci o Tytuśie hr. Działyn śkim oraz o darczyn cach Fundacji 

Władyśławie hr. Zamoyśkim, Marii hr. Zamoyśkiej i ich matce Jadwidze z Działyn śkich 

Zamoyśkiej oraz ich dziele.   

• Pośzerzenie zaśobu wiedzy o z yciu i działalnoś ci Auguśta hr. Cieśzkowśkiego. 

 

 

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

1. Monografia Dariuśza Jaworśkiego "Fundacja Zakłady Ko rnickie", Ko rnik 2015.  

2. Akt donacyjny.  

1. Uśtawa z dnia 30 lipca 1925 o "Zakładach Ko rnickich". 

2. Uśtawa z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o Fundacji - Zakłady Ko rnickie (Dz.U. Nr. 130, 

poz. 1451) 

3. Statut Fundacji Zakłady Ko rnickie z dnia 19 marca 2013 r.  

4. Monografia i powyz śze dokumenty dośtępne śą na śtronie Fundacji.  

5. Uczen  zna pojęcia: praca organiczna, praca u podśtaw, potrafi pośłuz yc  śię nimi oraz 

odnieś c  do dzieł literatury pozytywiśtycznej (Siłaczka, Lalka).  Umie opiśac  działalnoś c  

dziewiętnaśtowiecznych organiczniko w.  Potrafi redefiniowac  powyz śze pojęcia 

do obecnej śytuacji śpołecznej, gośpodarczej.  

6. Uczen  potrafi pośługiwac  śię modelem Canvaś. 

7. Uczen  zna drogę z ycia Tytuśa hr. Działyn śkiego, Władyśława hr. Zamoyśkiego, Marii 

hr. Zamoyśkiej i ich matki Jadwigi z Działyn śkich oraz Auguśta hr. Cieśzkowśkiego.  

8. Uczen  pośiada umiejętnoś c  opracowania projektu w oparciu o zaśady pracy 

organicznej/pracy u podśtaw w śwojej śpołecznoś ci lokalnej.  

9. Umie planowane przez śiebie przedśięwzięcie ocenić przy pomocy modelu Canvas. 

 

IV.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONKURSU 

 

1.  KOMITET ORGANIZACYJNY 
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a. Preześ Fundacji Zakłady Ko rnickie wśkazuje Ogo lnopolśkiego Lidera Konkurśu wraz 

z kto rym tworzą Komitet Organizacyjny Konkurśu.  

b. Komitet Organizacyjny Konkurśu ma śiedzibę Aleja Flenśa 2B, 62-035 Ko rnik.  

 

2. ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU 

a. Wybo r juroro w etapu centralnego, w śkład juroro w wchodzą takz e członkowie Komitetu 

Organizacyjnego.  

b. Powołanie i kontrolowanie pracy Wojewo dzkich Lidero w Konkurśu. 

c. Wręczenie nagro d, dyplomo w i zaś wiadczen  dla laureato w i finaliśto w etapu 

centralnego Konkurśu 

d. Propagowanie idei Konkurśu.  

e. Przygotowanie regulaminu Konkurśu okreś lającego: 

- podśtawowe załoz enia organizacyjne 

- przybliz ony harmonogram Konkurśu 

      - dokumentację i literaturę zalecaną dla ucześtniko w 

- wzory druko w śtośowanych w Konkurśu 

f. Przygotowanie i prześłanie do Wojewo dzkich Lidero w Konkurśu zadan  piśemnych         

przewidzianych dla ucześtniko w drugiego (wojewo dzkiego) etapu Konkurśu. 

g. Teśty oraz prawidłowe odpowiedzi będą dośtarczane Liderom Wojewo dzkim za pomocą 

śieci Internet dzien  przed terminem pierwśzego etapu. 

h. Przygotowywanie ześtawo w pytan  i zadan  uśtnych, organizacja i zapewnienie przebiegu 

Ogo lnopolśkiego Finału w Poznaniu. 

i. Prowadzenie dokumentacji Konkurśu.  

j. Adminiśtrowanie bazą danych śzko ł, ucześtniko w, laureato w i finaliśto w Konkurśu. 

k. Nawiązywanie wśpo łpracy z partnerami zewnętrznymi (patronami i śponśorami). 

l. Analiza merytoryczna treś ci odwołan .  

 

 

3. ZADANIA ORGANIZATORA KONKURSU  
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a. Pozyśkiwanie ś rodko w na organizację Konkurśu.  

b. Nadzo r nad działaniami Komitetu Organizacyjnego Konkurśu.  

c. Organizator Konkurśu ma prawo: 

- anulowania wyniko w pośzczego lnych etapo w w razie ujawnienia iśtotnych 

(naruśzających regulamin Konkurśu) nieprawidłowoś ci i wykluczenia 

śzko ł/organizacji biorących w nich udział. 

- wykluczenia z udziału w Konkurśie ucześtniko w łamiących regulamin 

(w śzczego lnoś ci za: nieśamodzielne rozwiązywanie teśto w i przygotowanie pracy 

piśemnej, korzyśtanie z niedozwolonych pomocy, plagiat). Decyzje o wykluczeniu 

podejmuje przewodniczący komiśji, Lider Wojewo dzki lub Lider Ogo lnopolśki. 

- Rozśtrzygania śporo w i prowadzenia mediacji w śprawach dotyczących Konkurśu 

i jego ucześtniko w. 

 

4. ZADANIA OGO LNOPOLSKIEGO LIDERA KONKURSU 

a. Działania mające na celu przygotowanie, wykonanie i koordynowanie czynnoś ci 

związanych z Konkurśem na terenie RP.  

b. Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego.  

c. Organizacja Finału Konkurśu.  

 

5. ZADANIA WOJEWO DZKIEGO LIDERA KONKURSU 

 

1. Działania mające na celu propagowanie Konkurśu, przygotowanie, wykonanie 

i koordynowanie zleconych przez Komitet Organizacyjny, Ogo lnopolśkiego Lidera 

Konkurśu czynnoś ci związanych z Konkurśem na terenie okreś lonych wojewo dztw, 

w śzczego lnoś ci organizacja etapu wojewo dzkiego.  

 

V. ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy 



 

Fundacja Zakłady Kórnickie • Al. Flensa 2B • 62-035 Kórnik • tel +48 (061) 898 02 91 • sekretariat@fzk.pl • 
www.fzk.pl • Regon 634376651 • NIP 777-26-72-430 • KRS 0000120123 • Nr konta bankowego PKO BP 38 1020 4160 0000 2102 0004 7027 

a) Etap pierwszy- wojewo dzki.  

➢ Ześpoły prześyłają wśtępne projekty do FZK. Powołana przez organizatora 

konkurśu komiśja konkurśowa wybiera z nich po jednym najlepśzym 

projekcie z kaz dego wojewo dztwa (finaliś ci). Ześpo ł two rco w tego projektu 

przygotowuję projekt juz  w śpośo b pełny.  

➢ Na etapie pierwśzym ześpoły zapiśane do konkurśu będą muśiały 

przygotowac  załoz enia projektu w oparciu o śwoją recepcję pojęcia Pracy 

Organicznej. Owe załoz enia odnośic  muśzą śię do podanych poniz ej załoz en .  

Lp. Załoz enie  Moz liwoś ci 

1. Wśpo łpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi -

NGO  

Ucześtnicy wyśzukają NGO (lub śami zakładają 

takowe). Praca organiczna to praca ześpołowa.  

2. Działania 

reklamowe 

Dobry projekt muśi byc  dobrze 

zareklamowany. Na I etapie oczekujemy 

dołączenia filmiku lub kro tkiej prezentacji 

reklamującej dany projekt. Filmik moz e byc  

upubliczniany.  

3. Wśpo łpraca z 

władzami 

lokalnymi, 

politykami, 

radnymi 

Praca organiczna to śieciowoś c  działan  – 

budowanie poparcia dla śwoich działan  oraz 

przekonanie do nich śpołeczen śtwa i ośo b 

kto rym powierzono mandat 

do reprezentowania śpołeczen śtwa.  

4. Ekologia  Projekt winien byc  przygotowany w oparciu 

o załoz enia ekologiczne. Oferujemy 

konśultacje w tym zakreśie.  

5.  Ocena załoz en  

projektu przy 

wykorzyśtaniu 

Prezentacja przy uz yciu modelu Canvaś   

pozwala na lepśzą wśpo łpracę w ześpole 

i zwro cenie uwagi na podejś cie 
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narzędzia Canvaś  projektowe/bizneśowe w ocenie moz liwoś ci 

realizacji załoz en  projektowych 

 

➢ Ześpoły zakwalifikowane do finału realizują w śwojej śpołecznoś ci wymyś lony przez 

śiebie projekt związany z ideami organicznikowśkimi. 

➢ Po etapie wojewódzkim ześpoły mają czaś na przygotowanie i realizację w śwoich 

śpołecznościach lokalnych projektu działań w duchu organicznikowśkim. 

➢ Dzika karta – w przypadku, gdyby komisja konkursowa uznała, iż istnieje 

w danym województwie projekt, który ma cechy szczególnie interesujące 

komisję, zastrzega sobie prawo przyznania takiemu projektowi tzw.  „Dzikiej 

karty” uprawniającej do udziału w finale ogólnopolskim.  Zastrzega się, iż nie 

będzie przydzielonych więcej niż jedna dzika karta w Konkursie. 

 

a. Etap drugi - finał ogólnopolśki odbywa śię w Poznaniu. 

➢ dotyczy prezentacji zrealizowanego przez ześpół uczniów projektu 

wykonanego w oparciu o zasady pracy organicznej.  

➢ Twórcy projektu winni piśemnie przedśtawić uzaśadnienie powiązania 

projektu z działaniami organicznikowśkimi dziewiętnaśtowiecznych 

organiczników. 

➢ Piśemny opiś projektu zawierający śzczegółowy opiś założeń, celów, 

przebiegu wykonanych działań oraz ich śkutków (krótkoterminowych oraz 

oczekiwanych) a także krytyczna śamoocena projektu i prezentacja winny 

być prześłane via mail do Ogólnopolśkiego Lidera Konkurśu 7 dni przed 

finałem.   Konieczne jest przedstawienie modelu Canvas.  

➢ Krótki filmik reklamujący projekt.  

➢ Czas prezentacji wynosi 5 minut, prezentacja winna być wykonana przy 

użyciu technik multimedialnych.  Ześpół winien omówić prezentacje.  
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➢  Wyniki pośzczego lnych etapo w ogłaśzane śą w miarę moz liwoś ci niezwłocznie 

po zakon czeniu danego etapu.  

➢ Podczaś finału konkurśu trzy ześpoły z najlepśzym wynikiem uzyśkuje tytuł laureata 

a pozośtałe ośoby śą finaliśtami Konkurśu. 

➢ Laureaci Konkurśu otrzymają śtośowne zaś wiadczenia i nagrody. Pośtanowienia 

śzczego łowe zawiera pkt X niniejśzego regulaminu.  

➢ Kośzty dojazdu, wyz ywienia na etap wojewo dzki ponośzą ucześtnicy Konkurśu. 

➢ Kośzty dojazdu wyz ywienia i zakwaterowania na finał pokrywa Organizator 

(z zaśtrzez eniem, iz  ś rodki komunikacji oraz ich kośzt zośtaną wcześ niej zaakceptowane 

przez Organizatora).  

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

1. Ucześtnicy Konkurśu oś wiadczają, z e dośtarczone przez nich materiały nie naruśzają praw 

autorśkich i praw ośo b trzecich i z e dyśponują do przekazanych materiało w pełnymi prawami 

autorśkimi. 

2. Ucześtnik Konkurśu przez zgłośzenie do Konkurśu oś wiadcza, iz : 

a) Przyśługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorśkie do nadeśłanych przez niego 

materiało w 

b) Zgadza śię na opublikowanie pracy na śtronie śtronach internetowych oraz mediach 

śpołecznoś ciowych Organizatora w czaśie trwania konkurśu oraz autora Konkurśu, kto ry moz e 

je w dowolny śpośo b wykorzyśtac  oraz odśtępowac  na rzecz ośo b fizycznych i prawnych. 

c) Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej, wyłącznej licencji do korzyśtania 

z prześłanych materiało w/prac konkurśowych na czaś nieokreś lony, bez ograniczen  

terytorialnych, na wśzelkich znanych w chwili zgłośzenia do Konkurśu polach ekśploatacji, 

w tym w śzczego lnoś ci:  

1) w zakreśie utrwalania i zwielokrotniania materiało w,  

2)  w zakreśie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na kto rych materiały utrwalono - 
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wprowadzanie do obrotu, uz yczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3)  w zakreśie rozpowśzechniania materiało w w śpośo b inny niz  okreś lony w pkt 2) - 

publiczne wykonanie, wyśtawienie, wyś wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a takz e publiczne udośtępnianie w taki śpośo b, aby kaz dy mo gł miec  

do niego dośtęp w miejścu i w czaśie przez śiebie wybranym. 

4) utrwalania, zwielokrotniania okreś loną techniką, wprowadzania do pamięci komputera 

i prezentowania w Internecie pracy konkurśowej. Organizator na podśtawie tej licencji moz e 

ro wniez  odśtępowac  prace na rzecz ośo b fizycznych i prawnych. 

 

3. Ośoby nagrodzone w Konkurśie przekaz ą na rzecz Organizatora nieodpłatnie 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac na podśtawie odrębnych umów 

o przenieśienie majątkowych prac autorskich zawartych na piśmie, której wzór śtanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Przekazanie pracy konkurśowej oznacza jednocześ nie oś wiadczenie ucześtnika, z e nie 

naruśza ona praw ośo b trzecich, w śzczego lnoś ci nie naruśza ich majątkowych 

i ośobiśtych praw autorśkich oraz z e ucześtnik ma zgodę ośo b, kto rych wizerunki 

utrwalono w pracach na wykorzyśtanie tych wizerunko w w celu udziału w niniejśzym 

konkurśie. Za wśzelkie rośzczenia ośo b trzecich wynikające z tytułu naruśzenia ich praw 

odpowiada ucześtnik. 

 

VII. HARMONOGRAM 

 

Informacje dotyczące organizacji, miejśc przeprowadzenia, czaśu trwania i wyniko w 

pośzczego lnych etapo w Konkurśu będą przekazywane poprzez śtronę Fundacji Zakłady 

Ko rnickie, w zakładce Konkurśu.  

 

Szkoły/Ośrodki deklarują udział w konkursie do dnia 10.04.2021 
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VIII. KOMUNIKACJA 

Odbywa śię przede wśzyśtkim drogą elektroniczną z wykorzyśtaniem adreśu e-mail 

Organizatora: pracaorganiczna2.0@fzk.pl, śekretariat@fzk.pl oraz adreśo w mailowych 

pośzczego lnych wojewo dzkich lidero w konkurśu. Dane te zamieśzczone śą na śtronie 

konkurśu.  

 

IX. ZŁOSZENIE UDZIAŁU 

 

1. Szkoły/Oś rodki deklarują udział w konkurśie do dnia 10.04.2021 prześyłając zgłośzenie 

śzkoły/oś rodka na adreś Wojewo dzkiego Lidera Konkurśu według miejśca działalnoś ci 

śzkoły/oś rodka.  

2. Dyrektor śzkoły/oś rodka (lub wyznaczona przez niego ośoba) prześyła na adreś 

Organizatora wśzyśtkie dokumenty niezbędne do prawidłowego zgłośzenia udziału 

ześpołu w konkurśie, tj.: 

-kartę zgłośzenia 

-zgodę rodzico w ucznio w biorących udział w konkurśie lub śamych ucznio w 

na przetwarzanie danych ośobowych dla celo w związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkurśu i ogłośzeniem jego wyniko w. 

-zgodę Opiekuno w ześpoło w konkurśowych na przetwarzanie ich danych ośobowych 

w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkurśu i ogłośzeniem jego 

wyniko w; oraz ponadto (o ile zośtała wyraz ona) 

- nieobligatoryjną zgodę rodzico w ucześtniko w lub śamych ucześtniko w konkurśu 

na przetwarzanie wizerunku związanego z udziałem w konkurśie. 

3. W konkurśie nie mogą brać udziału ośoby najbliżśze pracowników Organizatora, 

Liderów i członków Komiśji wojewódzkich.  

 

X. ODWOŁANIA 

 

Prawo do odwołania od oceny prac oraz śpośobu przeprowadzenia danego etapu (lub jego 
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częś ci) przyśługuje ucześtnikom, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i opiekunom w terminie 

3 dni od daty ogłośzenia wyniko w danego etapu. 

 

1. Odwołania nalez y wnośic : 

      1.1 na etapie wojewo dzkim do Wojewo dzkiego Lidera Konkurśu poprzez wyśłanie 

wiadomoś ci elektronicznej na adreś danego Lidera. 

1.2 na etapie krajowym (finał) do Ogo lnopolśkiego Lidera Konkurśu.  

2. Odwołania muśzą: 

1.1. miec  formę piśemną, 

1.2. okreś lac  pośzczego lne elementy pracy (zadania), kto rych ocenę odwołujący śię uwaz a 

za błędną, lub zawierac  śzczego łowy opiś śpośobu przeprowadzenia danego etapu (lub jego 

częś ci), co do kto rego zgłaśza śię odwołanie. 

      1.3. zawierac  uzaśadnienie. 

3. Wnieśienie odwołan  niezgodnie z punktem IX.1 i IX.2. śkutkuje ich nierozpatrzeniem. 

4. Odwołania rozpatruje Komitet Organizacyjny Konkurśu.  

5. Komiśja Wojewo dzka przekazuje odwołanie wraz z śwoją rekomendacją 

do Ogo lnopolśkiego Lidera Konkurśu niezwłocznie, nie po z niej niz  w terminie 2 dni 

roboczych od otrzymania odwołania.    

6. Odpowiedz  na odwołanie wraz z uzaśadnieniem zośtanie wyśłana na adreś e-mail, z kto rego 

zośtało wyśłane odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.  

7. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jeśt ośtateczna. 

7.   Wśzelkie śprawy śporne związane z Regulaminem rozśtrzyga Komitet Organizacyjny. 

 

XI. NAGRODY 

 

1. Organizator nie przewiduje nagro d dla ucześtniko w Konkurśu na etapie wojewo dzkim. 

2. Finał: 

     2.1. I miejśce: 
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➢ nagroda to tygodniowy wyjazd zespołu wraz z opiekunem do Paryża. Na prośbę 

całego ześpołu dopuśzczalne jeśt zamienienie powyżśzej nagrody na kwotę 5000 PLN 

dla każdego członka ześpołu. 

➢ roczne śtypendium śtudenckie, wypłacane po rozpoczęciu śtudiów w wyśokości 

500 złotych mieśięcznie.   

2.2. II miejśce – nagroda rzeczowa oraz roczne śtypendium śtudenckie, wypłacane 

po rozpoczęciu śtudio w w wyśokoś ci 500 złotych mieśięcznie. 

2.3. III miejśce – nagroda rzeczowa oraz roczne śtypendium śtudenckie, wypłacane 

po rozpoczęciu śtudio w w wyśokoś ci 500 złotych mieśięcznie. 

2.4. Finaliś ci – dyplomy, drobne upominki.  

 

3.  Szkoła, z kto rej wyśtartuje najwięcej ześpoło w, otrzymuje bon o wartoś ci 500 złotych 

umoz liwiający zakup kśiąz ek.  

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Adminiśtratorem danych ośobowych zbieranych od Ucześtniko w i Zwycięzco w 

konkurśu Praca organiczna 2.0 jeśt, Fundacja Zakłady Ko rnickie, z śiedzibą w Ko rniku 

(62-035) przy al. Flenśa 2b. 

2. Kontakt z Adminiśtratorem moz liwy jeśt za poś rednictwem adreśu e-mail: 

śekretariat@fzk.pl lub nr telefonu 61 898 02 91. 

3.  Przetwarzanie danych ośobowych odbywac  śię będzie na zaśadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w śprawie ochrony ośo b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepiśami prawa, w oparciu o Politykę Ochrony Danych 

mailto:sekretariat@fzk.pl
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obowiązującą w Fundacji Zakłady Ko rnickie i Inśtrukcję śtanowiśkową dla Lidero w 

Konkurśu Praca Organiczna 2.0. 

4. Adminiśtrator danych ośobowych powołał Inśpektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowoś c  przetwarzania danych ośobowych, z kto rym moz na śkontaktowac  śię 

za poś rednictwem adreśu e-mail: iod@fzk.pl, telefonicznie 61 898 02 91 lub ośobiś cie 

w śiedzibie Fundacji Zakłady Ko rnickie (62-035, Ko rnik, al. Flenśa 2b). 

5. Dane ośobowe Ucześtników niezbędne do przeprowadzenia konkurśu, ogłośzenia 

wyników i przekazania nagród będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody 

w oparciu o - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta obejmuje także podanie do publicznej 

wiadomości imion i nazwiśk zwycięzców i ośób wyróżnionych na pośzczególnych 

etapach konkurśu. W przypadku ośób niepełnoletnich zgodę wyrażają Rodzice 

lub opiekunowie prawni uczestnika. 

6. Dane ośobowe ucześtników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkurśu „Praca organiczna 2.0” oraz podania do wiadomości 

publicznej jego wyników, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 

występują obowiązki podatkowe, a także, na podśtawie odrębnej zgody udzielonej 

na piśmie przez ucześtników, w celach związanych z relacjonowaniem przebiegu 

konkursu i promowaniem kolejnych edycji w mediach (także śpołecznościowych) oraz 

na śtronach internetowych Organizatora i Partnerów konkurśu, których aktualna liśta 

będzie dośtępna na śtronie internetowej  Organizatora. 

7.  Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do ucześtnictwa w konkurśie i przeprowadzenia go w zgodzie z zasadami 

przewidzianymi w Regulaminie. 

8. Ucześtnikom konkurśu, którzy podają dane ośobowe przyśługuje prawo dośtępu 

do treści śwoich danych oraz z zaśtrzeżeniem przepiśów prawa przyśługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) uśunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

mailto:iod@fzk.pl
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d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

9. Uczestnikom konkursu przyśługuje także prawo wnieśienia śkargi do Preześa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Organizator będzie zbierał od ucześtników naśtępujące dane: 

W przypadku uczniów: 

a) imię i nazwiśko, 

b) datę urodzenia, 

c) nazwę i adreś śzkoły macierzystej, 

W odnieśieniu do opiekunów: 

a) imię i nazwiśko, 

c) nazwę i adreś śzkoły, którą reprezentuje ześpół, 

c) dane kontaktowe, takie jak nr telefonu i adres e-mail.  

 

11. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców etapu finałowego naśtępujące dane: 

a) adreś do koreśpondencji (wyśyłki nagrody), 

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 

d) nazwa i adreś właściwego urzędu śkarbowego, 

e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej). 

 

12. Ucześtnik konkurśu (śam, jeśli jeśt pełnoletni lub wraz z Rodzicami, jeżeli zgoda dotyczy 

ośoby niepełnoletniej) na podśtawie dobrowolnie wyrażonej, odrębnej zgody, zezwolić 

może na publikację i rozpowśzechnianie wizerunku utrwalonego podczaś kolejnych 

etapów konkurśu „Praca organiczna 2.0” w formie zdjęć, filmów i nagrań audio, a także 

śtworzonych na podśtawie tych materiałów kompilacji i utworów zależnych, w celu 

informowania w mediach, także śpołecznościowych, i na stronach internetowych 

organizatora i partnerów konkurśu o wynikach konkurśu, relacjonowania jego 
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przebiegu oraz promowania kolejnych edycji konkursu.  Wizerunek wykorzystywany 

będzie tylko w związku z konkurśem „Praca organiczna 2.0” i zawśze z trośką o dobre 

imię Ucześtników. Wyrażenie tej zgody jeśt dobrowolne, a jej udzielenie przyczyni śię 

do śkuteczniejśzego propagowania idei „Pracy organicznej” i śamego konkurśu wśród 

młodzieży. 

13.  Ucześtnicy zośtają zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą śpośobu i celu 

przetwarzania danych, zgodną z art. 13 uśt. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 

z 04.05.2016 r.),  wyśtępującego dalej jako „RODO” zawśze, gdy dane śą zbierane i przed 

podpiśaniem zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na publikację i rozpowśzechnienie 

wizerunku. 

14. Każdą wyżej wymienionych zgód ucześtnik konkurśu ma prawo wycofać w dowolnym 

momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania i wykorzyśtania danych, które miało 

miejśce przed cofnięciem zgody, jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

niezbędnych do przeprowadzenia konkurśu uniemożliwi dalśzy w nim udział. 

15. Organizator oświadcza, iż dane ucześtników konkurśu nie będą przetwarzane w śpośób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

16. Dane mogą być udośtępniane podmiotom, które śą upoważnione do tego na podśtawie 

przepiśów prawa oraz podmiotom, którym Adminiśtrator powierzył je w celu 

prawidłowego wykonania uśług w zakreśie niezbędnym do tych czynności.  

17. Dane ucześtników konkurśu będą przechowywane przez okreś niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody. 

18. Organizator śtośuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 

19.  Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić śtopień bezpieczeńśtwa 

odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem śtanu wiedzy technicznej, kośztu wdrożenia 
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oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw 

i wolności ośób fizycznych o różnym prawdopodobieńśtwie wyśtąpienia i wadze 

zagrożenia. 

20. Organizator w śzczególności uwzględnia ryzyko wiążące śię z przetwarzaniem danych 

wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c)nieuprawnionego dośtępu do danych ośobowych prześyłanych, 

przechowywanych lub w inny śpośób przetwarzanych. 

21. W Fundacji Zakłady Kórnickie obowiązuje Polityka Ochrony Danych Osobowych, 

do której prześtrzegania zobowiązane śą wśzyśtkie ośoby upoważnione 

do przetwarzania danych osobowych. 

22. Ogólnopolśki Lider Konkurśu oraz Wojewódzcy Liderzy Konkurśu zośtali upoważnieni 

do przetwarzania danych ośobowych ucześtników konkurśu i zobowiązani 

do zachowania zaśad poufności podczaś ich przetwarzania. 

23. Ogólnopolśki Lider Konkurśu oraz Wojewódzcy Liderzy Konkurśu śą zobowiązani 

do śtośowania inśtrukcji śtanowiśkowej, regulującej zaśady pośtępowania 

z przetwarzanymi danymi w celu zachowania ich bezpieczeńśtwa. 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprawy nieuregulowane pośtanowieniami niniejśzego regulaminu rozśtrzyga Komitet 

Organizacyjny.  

2. Komitet Organizacyjny zaśtrzega śobie prawo doprecyzowania, zmian pośzczego lnych 

punkto w regulaminu.  

3. Dokumentacja etapo w wojewo dzkich przechowywana jeśt przez Lidero w 

Wojewo dzkich. Dokumentacja przechowywana jeśt przez 30 dni od daty zakon czenia 

konkurśu.  
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4. Regulamin wchodzi w z ycie z dniem ogłośzenia na śtronie internetowej. 

5. Regulamin dośtępny jeśt w śiedzibie Organizatora oraz na śtronie internetowej 

Organizatora. 

6. Organizator zaśtrzega śobie prawo przerwania, zmiany termino w lub przedłuz enia 

Konkurśu w razie wyśtąpienia przyczyn od niego niezalez nych. 

7. Organizatorowi przyśługuje prawo uniewaz nienia Konkurśu bez podania przyczyny 

oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy. 

8. Przyśtąpienie Ześpołu do Konkurśu jeśt ro wnoznaczne z zapoznaniem śię z treś cią 

Regulaminu. 

9. Dodatkowych informacji udzielają Liderzy Wojewo dzcy oraz Ogo lnopolśki Lider 

Konkurśu.  

 

 

 

 


