§ 1 Regulamin
Niniejszy regulamin reguluje zasady regionalnego konkursu "Jak prąd zmienił nasze
życie?", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.
§ 2 Organizator
Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 264, 02210 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000034348, NIP: 522010-07-46, Regon: 010007365.
§ 3 Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 6 maja 2019 r. i trwa do 31 maja 2019 r.
2. W dniach 1 czerwca - 10 czerwca 2017 r. (włącznie) Jurorzy, w poszczególnych
gminach będą wybierać laureatów konkursu.
3. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 14 czerwca 2019 r.
§ 4 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami mogą być uczniowie klas 1, 2 i 3 uczęszczających do szkół
podstawowych, które wyraziły chęć uczestnictwa w Konkursie , zlokalizowanych
na terenie gmin objętych zadaniem inwestycyjnym: Budowa linii 400 kV Krajnik
– Baczyna (tj. Lubiszyn, Myślibórz, Kozielice, Banie oraz Gryfino).
2. W przypadku braku zgłoszeń szkół konkurs może być przeprowadzony w
powyższych gminach we współpracy z Domami Kultury. W takim przypadku
zapisy dotyczące szkół traktuje się analogicznie.
3. Uczestnikiem konkursu staje się osoba, która w czasie trwania Konkursu
przystąpi do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
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§ 5 Zasady Konkursu
Konkurs polega na przygotowaniu rysunku w technice dowolnej na temat: Jak
prąd zmienił nasze życie? Prace w dowolny sposób powinny odzwierciedlać
korzyści płynące z posiadania dostępu do elektryczności w codziennym życiu
w domu, w szkole lub np. w trakcie pracy zawodowej rodziców.
Aby wziąć udział w konkursie należy przekazać wykonaną samodzielnie przez
ucznia prace, wraz podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego
oświadczeniem, do dyrekcji szkoły do 31 maja 2019 r.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej w brzmieniu: >> Zgłaszam pracę [imie
i nazwisko dziecka], z klasy [numer klasy] do konkursu "Jak prąd zmienił nasze
życie?" [data i podpis], powinno być umieszczone na tyle pracy konkursowej.
Podpisane oświadczenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez
rodzica lub opiekuna prawnego.
Sposób przekazania prac (np. wrzucenie do urny, przekazanie wychowawcy,
etc.) określa każda ze szkół samodzielnie.
Nauczyciele oraz dyrekcje szkół mogą dokonać wstępnych preselekcji
przekazanych prac.
§ 6 Nagrody

W każdej gminie objętej konkursem wybrana zostanie 1 nagroda główna oraz 3
nagrody wyróżnienia (Łącznie 5 nagród głównych i 15 nagród wyróżnienia).
§ 7 Składy jury konkursowych
1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz nad prawidłowością
przebiegu Konkursu w każdej gminie będą czuwać jury konkursowe.
2. W skład jury będą wchodzić przedstawiciele urzędów gmin, szkół
uczestniczących w konkursie oraz przedstawiciele organizatora.
3. Obrady jury mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość.
§ 9 Inne postanowienia
1. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez
wynagrodzenia na własność właściwych szkół wraz z prawem do korzystania i
rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na
następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom
i podmiotom trzecim:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci
komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy,
jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub
innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub
formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video,
video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych,
dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych
nośnikach zapisów i pamięci - publiczne udostępnianie pracy w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy
danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób
trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice,
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w
serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych
2. W przypadku przystąpienia przez Uczestników do Konkursu, do pracy
plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie podpisane przez
opiekuna prawnego uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do
Regulaminu.
3. W związku z realizacją wymogów 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 RODO), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
a. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa z siedzibą w
Warszawie przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa (zwana dalej
PBE ELBUD Warszawa sp. z o.o.). Z administratorem można się

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
wskazany powyżej lub email: inspektorochronydanych@elbud.waw.pl .
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu przeprowadzenia
konkursu.
c. Pani/Pana dane osobowe będą przez PBE ELBUD Warszawa sp. z o.o.
przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów PBE ELBUD Warszawa sp. z o.o., o których
mowa powyżej.
d. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. Ma Pan/Pani też prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Regulamin
Konkursu
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
www.liniakrajnikbaczyna.pl
5. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą
być wymienione na ekwiwalent pieniężny
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą
miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

