
REGULAMIN KONKURSU „EKOWYZWANIE”  
z dnia 26.09.2022 r. 

 
 

§ 1. Definicje 
 
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
 
1) Beneficjent Konkursu – (i) Szkoły w ramach, których działają Klasy, które zwyciężyły w Konkursie, 
i na rzecz których Klasy zdobywają Nagrody w części wskazanej w pkt 8) a) – c) poniżej, oraz (ii) 
Opiekunowie Klas, które zwyciężyły w Konkursie, i którym to Opiekunom Klas zostały przyznane w 
związku z tym Nagrody w części wskazanej w pkt 8) d) poniżej. 
 
2) Czas Trwania Konkursu – okres od dnia 3 października 2022 r. od godziny 14:00:00 do dnia  
28 lutego 2023 r. do godziny 23:59:59, w którym przeprowadzany jest Konkurs oraz w  
którym można przesyłać Zgłoszenia Konkursowe.  
 
3) Formularz Konkursowy – formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Programu, za  
pośrednictwem którego Opiekun Klasy – w ramach swojego konta – dokonuje zgłoszenia do  
Konkursu (Zgłoszenie Konkursowe) w min. 1, a max. 2 obszarach tematycznych, ujętych w  
Scenariuszach Edukacyjnych. Zasady tworzenia, utrzymywania oraz usuwania konta reguluje  
Regulamin Strony Internetowej Programu. 
 
4) Jury – grupa 3 specjalistów powołanych do czuwania nad przebiegiem Konkursu,  
rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania Nagród, w której skład wchodzą przedstawiciele  
Organizatora oraz Opiekuna Programu. 
 
5) Klasa – uczniowie uczęszczający do tej samej klasy I-III w Szkole, którzy wspólnie  
z Opiekunem Klasy dokonują stworzenia Pracy Konkursowej. 
 
6) Konkurs – aktywność z dziedziny nauki, dotycząca ochrony środowiska i ekologii „Ekowyzwanie”, 
zawierająca element rywalizacji, prowadzona przez Organizatora na zasadach wskazanych w 
Regulaminie, za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, służąca popularyzacji postaw 
proekologicznych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz promocji marki Velvet, należącej 
do Opiekuna Programu jako marki wspierającej postawy proekologiczne oraz budowanie wrażliwości 
ekologicznej. 
 
7) Moderator Konkursu – powołana przez Organizatora osoba lub grupa osób posiadająca dostęp do 
zgłoszonych Prac Konkursowych, dokonująca wstępnej weryfikacji Zgłoszeń Konkursowych, pod kątem 
ich zgodności z postanowieniami Regulaminu. 
 
8) Nagroda – nagroda przyznawana w Konkursie obejmująca: 
 

a) 10 (dziesięć) Nagród głównych dla Szkół w ramach, których działały Klasy, których Prace 
Konkursowe zostały nagrodzone w Konkursie, w postaci dwóch instalacji ekologicznych o 
wartości pieniężnej nie większej niż 8000 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto łącznie; 

b) 10 (dziesięć) Nagród dodatkowych w postaci jednodniowych wycieczek dla Klas do 
wybranego przez Organizatora miejsca w województwie, w którym działa dana Szkoła, o 
wartości pieniężnej do 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych brutto każda (obejmującej 
transport i ubezpieczenie NNW), przyznawanej Beneficjentowi Konkursu; 



c) 110 (sto dziesięć) nagród podstawowych dla Szkół w ramach, których działały Klasy, 
których Prace Konkursowe zostały nagrodzone w Konkursie, przeznaczonych do 
wykorzystania przez Klasy, których Prace Konkursowe zostały nagrodzone w Konkursie, w 
postaci zestawów edukacyjnych, każdy taki zestaw w ilości odpowiadającej ilości uczniów 
z danej takiej Klasy, o wartości pieniężnej nie większej niż 900 (słownie: dziewięćset) 
złotych brutto każda; 

d) 110 (sto dziesięć) nagród podstawowych dla Opiekunów Klas z Klas, o których mowa w lit. 
c) powyżej, przeznaczonego do wykorzystania przez Opiekuna Klasy w postaci plecaka 
miejskiego o wartości pieniężnej nie większej niż 100 (słownie: sto) złotych brutto każda. 

 
Liczba Nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi łącznie 240 (dwieście czterdzieści) Nagród. 
 
9) Opiekun Klasy – pedagog/nauczyciel sprawujący z upoważnienia Szkoły opiekę nad Klasą.  
Jeden Opiekun może sprawować w ramach Konkursu opiekę tylko nad jedną Klasą. 
 
10) Opiekun Programu – Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Kluczach, adres siedziby: 32-310 Klucze, Klucze-Osada 3, wpisaną do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, BDO: 000003297. 
 
11) Organizator – spółka pod firmą Garden of Words spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 00-412 Warszawa, Kruczkowskiego 6A m. 41, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000973765, REGON: 522114751, NIP: 7011089585. 
 
12) Pakiet Startowy – zestaw dla Szkoły, przeznaczonych do wykorzystania przez 250 (dwieście 
pięćdziesiąt) Klas, których Opiekunowie Klas jako pierwsi dokonają zgłoszenia tych Klas do  
Konkursu. Pakiet Startowy obejmuje zestawy rzeczowe w postaci gadżetów ekologicznych oraz 
książeczek edukacyjnych Velvet dla Klasy, o łącznej wartości pieniężnej do 100 (słownie: stu) złotych 
netto. 
 
13) Program – skierowany do Szkół program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury”,  
którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i budowania wrażliwości  
ekologicznej. Miejscem informacji o Programie jest Strona Internetowa Programu. 
 
14) Regulamin – dokument określający zasady Konkursu, dostępny na Stronie Internetowej  
Programu. 
 
15) Regulamin Strony Internetowej Programu – dokument określający zasady  
funkcjonowania Strony Internetowej Programu, w tym zasady korzystania przez Opiekuna  
Klasy ze Strony Internetowej Programu, w tym konta Opiekuna Konkursu, zamieszczony na  
Stronie Internetowej Programu tj.: www.piatkadlanatury.pl. 
 
16) Scenariusze Edukacyjne – udostępnione przez Organizatora za pośrednictwem konta  
Opiekuna Klasy w ramach Strony Internetowej Programu propozycje lekcji przeprowadzonej w jednej 
z dwóch form: (i) lekcji zdalnej (w zakresie wyłącznie części teoretycznej) i stacjonarnej (w zakresie 
części praktycznej) lub (ii) całkowicie stacjonarnej, dla klas I-III szkół podstawowych, wpisujących się w 
podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, których tematyka dotyczy jednego z następujących 
dwóch obszarów: (a) oszczędzanie mediów i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, (b) zero 

http://www.piatkadlanatury.pl/


waste i gospodarka obiegu zamkniętego. Każdy Scenariusz zawiera przykładową  
propozycję Pracy Konkursowej. 
 
17) Strona Internetowa Programu – prowadzona przez lub dla Organizatora strona  
internetowa znajdująca się pod adresem www.piatkadlanatury.pl, za pośrednictwem której  
Opiekun Klasy ma możliwość założenia konta, pobrania Scenariuszy Edukacyjnych, według  
których realizowana będzie lekcja oraz podczas której Klasy dokonają stworzenia Pracy  
Konkursowej, a także możliwość dokonania Zgłoszenia Konkursowego. 
 
18) Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna na poziomie podstawowym, znajdująca się na  
terenie Rzeczypospolitej Polski, zajmująca się kształceniem dzieci. 
 
19) Zgłoszenie Konkursowe – dokonane przez Opiekuna Klasy zgłoszenie, wysłane poprzez Formularz 
Konkursowy, składające się z: 
 

a) Pracy Konkursowej – obejmującej utrwalone w formie zdjęć, wykonane dowolną  
techniką prace kreatywne (np. wiersz, rzeźba, konstrukcja, obraz, rysunek)  
wszystkich lub części uczniów danej Klasy, wykonane podczas realizacji jednego ze  
Scenariuszy Edukacyjnych oraz 
 

b) Części Merytorycznej – obejmującej przygotowaną: 
 

i. przez Opiekuna Klasy relację zdjęciową oraz opisową z przeprowadzonej lekcji, w 
ramach której zrealizowany został Scenariusz Edukacyjny; 

ii. przez  Klasę, pod nadzorem Opiekuna Klasy, w formie pisemnej krótką odpowiedź na 
pytanie: „Jak program edukacyjny Velvet. Piątka dla Natury wspiera edukację 
ekologiczną w szkołach?”. 

 
§ 2. Postanowienia Ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Ekowyzwanie”, przeprowadzanego przez  
Organizatora w imieniu własnym i na jego własną odpowiedzialność, na zlecenie Opiekuna  
Programu, w ramach Programu. 
 
2. Konkurs jest jednoetapowy. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polski w  
Czasie Trwania Konkursu. W Czasie Trwania Konkursu możliwe jest dokonanie przez Opiekuna  
Klas Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Formularza Konkursowego, dostępnego na  
Stronie Internetowej Programu. 
 
3. W Konkursie w imieniu Szkoły mogą brać udział jedynie Klasy za pośrednictwem Opiekunów  
Klas, którzy spełnili następujące warunki: 
 
1) założyli konto na Stronie Internetowej Programu zgodnie z Regulaminem Strony  
Internetowej Programu, 
 
2) przeprowadzili w Szkole zdalnie i stacjonarnie albo wyłącznie stacjonarnie zajęcia realizujące co 
najmniej jeden ze Scenariuszy Edukacyjnych oraz pod swoim kierunkiem stworzyli przez Klasę Pracę 
Konkursową, 
 
3) przesłali Zgłoszenie Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, w Czasie Trwania Konkursu, 
 
4) zaakceptowali Regulamin, 



 
5) wyrazili zgodę w imieniu Klasy i Szkoły na udział w Konkursie. 
  
4. Organizator zastrzega prawo wydłużenia Czasu Trwania Konkursu z ważnych przyczyn, w 
szczególności, lecz niewyłącznie w przypadkach wystąpienia utrudnień w przygotowaniu Zgłoszeń 
Konkursowych, związanych m. in. z epidemią Covid-19 lub stanem zagrożenia epidemicznego czy 
nieprzewidzianymi wydarzeniami, zmian organizacyjnych w przeprowadzaniu Konkursu, przesłania 
małej liczby Zgłoszeń Konkursowych w pierwotnym terminie czasu trwania Konkursu. Informacja o 
ewentualnym wydłużeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych zostanie przekazana przez 
Organizatora zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 Regulaminu, ze wskazaniem ważnych przyczyn 
uzasadniających dokonanie tego wydłużenia. 

 
§ 3. Zgłoszenie do Konkursu 

 
1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w Czasie 
Trwania Konkursu. 
 
2. Zgłoszenie Konkursowe dokonywane jest za pośrednictwem Formularza Konkursowego  
dostępnego na Stronie Internetowej Programu. 
 
3. Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać: 
 
1) zgodę, wyrażoną w imieniu Klasy i Szkoły, na udział w Konkursie, 
  
2) informację o zaakceptowaniu Regulaminu, 
 
3) poprawnie wypełniony Formularz Konkursowy zawierający Pracę Konkursową oraz Część  
Merytoryczną. 
 
4. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-2 powyżej, § 3 ust. 10 pkt 1 lit. e)-g) oraz akceptacja 
Regulaminu są całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania 
Nagrody. W razie braku wyrażenia ww. zgód i akceptacji Regulaminu, Klasa nie może brać udziału w 
Konkursie. W razie niewyrażenia zgód, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 1 lit. e)-g), Klasa nie może brać 
udziału w Konkursie, a jeśli została przyznana Nagroda za wykonaną przez tę Klasę Pracę Konkursową, 
Nagroda ta uznana zostanie za nieprzyznaną, a Beneficjent Konkursu zobowiązany jest do zwrotu 
Nagrody do Organizatora. 
  
5. Opiekun Klasy może przesłać od jednego do dwóch Zgłoszeń Konkursowych, tj.: po jednym w każdym 
z dwóch obszarów tematycznych Scenariusza Edukacyjnego, przy czym dana Klasa może otrzymać 
wyłącznie 1 (jedną) Nagrodę, niezależnie od liczby obszarów tematycznych, objętych Formularzami 
Konkursowymi. Zgłoszenia Konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem Formularza 
Konkursowego. 
 
6. Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać zarówno pracę kreatywną, przygotowaną przez  
wszystkich lub część uczniów danej Klasy (tj. Pracę Konkursową), jak i Część Merytoryczną. 
 W ramach Pracy Konkursowej Opiekun Konkursu zgłasza  
do 3 zdjęć, na których zostały utrwalone prace kreatywne. W ramach Części  
Merytorycznej Opiekun Klasy zgłasza do 3 zdjęć dokumentujących przebieg lekcji i proces  
powstawania pracy kreatywnej, krótki opis przebiegu lekcji realizującej dany Scenariusz  
Edukacyjny (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) oraz przygotowaną odpowiedź na pytanie „Jak 
program edukacyjny Velvet. Piątka dla Natury wspiera edukację ekologiczną w szkołach?”. Zgłoszenia 



Konkursowe niezawierające obu wymaganych części nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie. 
Przy czym, ocenie Jury podlegają wyłącznie Prace Konkursowe – bez Części Merytorycznej. 
 
7. Zdjęcia przesyłane za pośrednictwem Formularza Konkursowego powinny być przesłane w  
formacie .jpg, lub .png, w rozmiarze nie większym niż 8 MB każde zdjęcie. 
 
8. Wypełniając Formularz Konkursowy, Opiekun Klasy zgłosić może tylko jedno Zgłoszenie  
Konkursowe w każdym z dwóch obszarów tematycznych Scenariusza Edukacyjnego. W przypadku, w 
którym w ramach realizacji danego obszaru Scenariusza Edukacyjnego Klasa wykonała więcej niż jedną 
Pracę Konkursową, Klasa bądź Opiekun Klasy przed dokonaniem zgłoszenia do Konkursu powinni  
wyłonić Pracę Konkursową podlegającą zgłoszeniu. 
 
9. Nie jest możliwe zgłoszenie przez Opiekuna Klasy kolejnej Pracy Konkursowej realizowanej  
w ramach tego samego obszaru Scenariusza Edukacyjnego ani zgłoszenie tej samej Pracy Konkursowej  
więcej niż jeden raz. W przypadku dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego w tym 
samym obszarze tematycznym Scenariusza Edukacyjnego pierwszeństwo ma kolejność zgłoszeń. 
 
10. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu, Opiekun Klasy: 
 
1) działając w imieniu własnym, oświadcza, że: 
 

a) jest autorem zdjęć Pracy Konkursowej, zdjęć z Części Merytorycznej i opisu z Części  
Merytorycznej, zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym oraz, że autorami 
Pracy Konkursowej oraz odpowiedzi na pytanie „Jak program edukacyjny Velvet. Piątka dla 
Natury wspiera edukację ekologiczną w szkołach?” są uczniowie należący do Klasy, 

 
b) wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie zdjęć Pracy Konkursowej, stworzonej przez 

Klasę i zdjęć z Części Merytorycznej oraz ich opracowań przez Organizatora i Opiekuna 
Programu na potrzeby Konkursu i Programu, tj. w szczególności dla celów dokonania 
zgłoszenia do Konkursu i wyłonienia Klas, których Prace Konkursowe zostały nagrodzone, w 
tym w szczególności wyraża zgodę na publikację zdjęć Pracy Konkursowej i zdjęć z Części 
Merytorycznej w całości lub w części na stronie Internetowej Programu, w tym galerii zdjęć, na 
stronach internetowych Opiekuna Programu, w tym www.velvet.pl, www.velvetcare.pl. 
www.velvet.com i www.velvetcare.com, oraz na profilach Opiekuna Programu i marki Velvet 
w mediach społecznościowych oraz w mediach (w szczególności, lecz niewyłącznie takich jak: 
telewizja, radio, prasa, media internetowe), w dowolnej formie i w dowolnej oprawie 
graficznej, osobno lub w połączeniu z innymi utworami i elementami, jak również w postaci 
zbioru, przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu (licencja 
niewyłączna z prawem sublicencji), z pominięciem jego imienia i nazwiska, ze wskazaniem 
Szkoły oraz Klasy. Po upływie powyższego 5 (pięcio)-letniego okresu licencja przekształca się w 
licencję na czas nieoznaczony, z 3 (trzy)-letnim terminem jej wypowiedzenia. Opiekun Klasy 
wyraża również zgodę na nieusuwanie przez Organizatora i Opiekuna Programu w/w utworów 
z Internetu, pomimo wygaśnięcia licencji, 

 
c) wyraża zgodę na korzystanie z opisu z Części Merytorycznej przez Organizatora i Opiekuna 

Programu na potrzeby Konkursu, tj. w szczególności dla celów dopuszczenia Zgłoszenia 
Konkursowego do Konkursu oraz wyłonienia Klas, których Prace Konkursowe zostały 
nagrodzone (licencja niewyłączna z prawem sublicencji, udzielona na czas wskazany w § 3 ust. 
10 pkt 1) lit. b Regulaminu), 
 

d) przesłane Zgłoszenie Konkursowe jest zgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności 
nie narusza praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich, 



 
a także oświadcza, że: 
 

e) udostępnił opiekunom prawnym uczniów Klasy Regulamin Konkursu oraz uzyskał co najmniej 
w formie dokumentowej (np. e-mail) zgodę tych opiekunów na wzięcie przez uczniów Klasy 
udziału w Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie,  
 

f) opiekunowie prawni uczniów Klasy wyrazili co najmniej w formie dokumentowej (np. e-mail) 
zgodę na korzystanie przez Opiekuna Klasy oraz Organizatora i Opiekuna Programu ze zdjęć 
Pracy Konkursowej, stworzonej przez danego ucznia oraz wkładu twórczego danego ucznia 
Klasy w Pracę Konkursową i odpowiedzi na pytanie „Jak program edukacyjny Velvet. Piątka dla 
Natury wspiera edukację ekologiczną w szkołach?”, oraz ich opracowań, w całości lub w części, 
z pominięciem informacji na temat imienia i nazwiska ucznia jako autora/współautora Pracy 
Konkursowej, z uwzględnieniem informacji o Szkole i Klasie, co najmniej w zakresie i na czas 
wskazany w § 3 ust. 10 pkt 1) lit. b) powyżej, 
 

g) opiekunowie prawni uczniów Klasy wyrazili co najmniej w formie dokumentowej (np. e-mail) 
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Opiekuna Programu 
wizerunków poszczególnych uczniów utrwalonych na zdjęciach Pracy Konkursowej i zdjęciach 
z Części Merytorycznej oraz ich opracowaniach: 
 

i. na potrzeby Konkursu i Programu, w tym organizacji, przeprowadzenia i informowania 
o Konkursie i Programie, w szczególności publikacji takich wizerunków w całości lub w 
części we wszelkich informacjach o: Zgłoszeniach Konkursowych, Klasach w ramach 
których Opiekunowie Klas dokonali Zgłoszeń Konkursowych lub których Prace 
Konkursowe zostały nagrodzone, jak i Pracach Konkursowych, które zostały 
nagrodzone; oraz 

 
ii. na publikację takich wizerunków w całości lub w części na stronie Internetowej 

Programu, w tym galerii zdjęć, na stronach internetowych Opiekuna Programu, w tym 
www.velvet.pl, www.velvetcare.pl. www.velvet.com i www.velvetcare.com, oraz na 
profilach Opiekuna Programu i marki Velvet w mediach społecznościowych oraz w 
mediach (w szczególności, lecz niewyłącznie: telewizja, radio, prasa, media 
internetowe), w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej, osobno lub w 
połączeniu z innymi wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru, na czas 
nieoznaczony, bez możliwości odwołania tej zgody przez okres 8 (ośmiu) lat od dnia 
zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, ze wskazaniem Szkoły oraz Klasy; oraz  
 

iii. na nieusuwanie przez Organizatora i Opiekuna Programu w/w wizerunków z Internetu, 
pomimo wygaśnięcia takiej zgody, 

 
2) działając w imieniu Szkoły, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Szkoły lub 
innej osoby uprawnionej do działania w imieniu Szkoły w tym zakresie, oświadcza, że: 
 

a) nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne uniemożliwiające udział Szkoły i Klasy w Konkursie, 
w tym przeszkody uniemożliwiające przyznanie Szkole Nagród, a Szkoła jest uprawniona do 
udziału w Konkursie bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód czy zezwoleń jakichkolwiek 
organów państwowych, samorządowych lub innych podmiotów, 
 

b) Szkoła wyraża zgodę na udział Klasy w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie, 
 



c) Szkoła wyraża zgodę na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby realizacji Konkursu, w tym 
wydania Nagród, oraz na potrzeby prowadzenia przez Organizatora i Opiekuna Programu 
komunikacji o Konkursie na Stronie Internetowej Programu, na stronach internetowych 
Opiekuna Programu, w tym www.velvet.pl, www.velvetcare.pl, www.velvet.com i 
www.velvetcare.com, oraz na profilach Opiekuna Programu i marki Velvet w mediach 
społecznościowych oraz w mediach (w szczególności, lecz niewyłącznie: telewizja, radio, prasa, 
media internetowe). 

 
11. Zgłoszenie Konkursowe nie może, pod rygorem pominięcia go w Konkursie: 
 
1) przedstawiać ani zachęcać do zachowań niezgodnych z prawem, nieobyczajnych, godzących 
w prawa lub dobra osobiste osób trzecich, 
 
2) naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, znaków towarowych oraz innych dóbr prawnie 
chronionych osób trzecich, w tym zawierać znaków towarowych lub innych oznaczeń handlowych, 
dotyczących marek innych niż Velvet (wykorzystanie w Pracy Konkursowej marki Velvet jest 
dopuszczalne, ale nie jest wymagane i nie będzie miało wpływu na ocenę Pracy Konkursowej), 
 
3) zawierać (i) wizerunków innych niż wizerunki uczniów Klasy, których opiekunowie prawni wyrazili 
co najmniej w formie dokumentowej zgody na wykorzystanie przez Organizatora i Opiekuna Programu 
wizerunku danego ucznia uwidocznionego na zdjęciach Pracy Konkursowej lub zdjęciach z Części 
Merytorycznej, co najmniej w zakresie i na czas wskazany w ust. 10 pkt 1) lit. g) powyżej (w tym 
wizerunku Opiekuna Klasy), ani (ii) danych osobowych innych niż dane osobowe Opiekuna Klasy (w 
tym imion i nazwisk uczniów Klasy), 
  
4) zawierać prac kreatywnych lub ich części stworzonych przez uczniów danej Klasy, których 
opiekunowie prawni nie wyrazili zgód, o których mowa w § 3 ust. 10 powyżej. 
 
12. Zgłoszone za pośrednictwem Formularza Konkursowego Zgłoszenia Konkursowe są weryfikowane 
formalnie przez Moderatora Konkursu pod kątem ich zgodności z postanowieniami Regulaminu, w 
szczególności zgodności z zasadami wskazanymi w § 3 Regulaminu. W przypadku gdy po weryfikacji 
okaże się, że Zgłoszenie Konkursowe zawiera błędy formalne, możliwe do uzupełnienia lub usunięcia, 
Moderator Konkursu może skontaktować się w terminie do 14 dni od dokonania Zgłoszenia 
Konkursowego z właściwym Opiekunem Klasy za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazując 
mu informację o zidentyfikowanym błędzie oraz umożliwiając dokonanie zmian i uzupełnień w 
Zgłoszeniu Konkursowym oraz ponowne jego złożenie. Organizator dołoży wszelkich starań w celu 
skontaktowania się ze wszystkimi Opiekunami Klas, którzy dokonali błędnych Zgłoszeń Konkursowych, 
zastrzega jednak, że ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na ograniczony Czas Trwania Konkursu 
nie gwarantuje, że przekaże informacje o błędach dotyczących Zgłoszeń Konkursowych wysłanych 
później niż na 14 dni przed dniem zakończenia Konkursu. 
 
13. Zmiany i uzupełnienia Zgłoszeń Konkursowych, o których mowa w ust. 12 powyżej muszą być 
dokonane w terminie 7 dni od przekazania przez Organizatora informacji o błędach formalnych 
Zgłoszenia Konkursowego. 
 
14. Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z Regulaminem, w szczególności z ust. 11 powyżej i  
niepoprawione zgodnie z postanowieniami ust. 11 i 12 powyżej, nie będą brane przez Jury pod  
uwagę, a Zgłoszenia Konkursowe zawierające takie Prace Konkursowe będą niezwłocznie  
kasowane przez Organizatora, po upływie terminu do wnoszenia ewentualnych reklamacji. 
  
15. Klasa, za pośrednictwem Opiekuna Klasy, a także Szkoła może w każdym czasie zrezygnować z 



udziału w Konkursie przesyłając rezygnację e-mailem na adres: kontakt@piatkadlanatury.pl lub pocztą 
na adres Organizatora. 
 
16. Na każdorazowe żądanie Organizatora lub Opiekuna Programu Opiekun Klasy przekaże im oryginały 
zgód, o których mowa w powyższym § 3 ust. 10 pkt 1) lit. e) - g) oraz § 3 ust. 10 pkt 2) lit. b) i c) 
Regulaminu. 
 
17. Opiekun Klasy ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora i Opiekuna Programu za prawdziwość 
i rzetelność oświadczeń złożonych przez niego w powyższych § 3 ust. 10 pkt 1) lit. a) i lit. d) - g) oraz pkt 
2) lit. a) – c). Regulaminu. W przypadku zgłoszenia z tego tytułu lub z tytułu naruszenia praw autorskich 
do zdjęć Pracy Konkursowej, zdjęć lub opisów i odpowiedzi na pytanie „Jak program edukacyjny Velvet. 
Piątka dla Natury wspiera edukację ekologiczną w szkołach?”  z Części Merytorycznej lub samej Pracy 
Konkursowej lub naruszenia praw do wizerunków uczniów Klas, w stosunku do Organizatora lub 
Opiekuna Programu jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, w tym opiekuna prawnego ucznia 
Klasy lub Szkołę, Opiekun Klasy zobowiązany będzie do przejęcia lub zwolnienia Organizatora i 
Opiekuna Programu z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym do wstąpienia w ich miejsce do 
wszelkich postępowań sądowych lub pozasądowych, a gdy nie będzie to prawnie możliwe – 
przystąpienia obok nich do tych postępowań, a także zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 
Organizatora i Opiekuna Programu z tego tytułu. 
 
18. Dokonując rejestracji konta na Stronie Internetowej Programu, Opiekun Klasy może wyrazić  
jednocześnie dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących  
Programu, w tym: zgodę na otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach Konkursu lub Programu. 
Udzielenie tej zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w Konkursie. Zgoda może być cofnięta w 
każdym czasie poprzez przesłanie rezygnacji e-mailem na adres: kontakt@piatkadlanatury.pl lub 
pocztą na adres Organizatora. 
 
19. Organizator przekaże Szkołom Pakiety Startowe w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia 
dokonania Zgłoszenia Konkursowego przez Opiekuna Klasy ostatniej z 250 (dwustu pięćdziesięciu) Klas 
(przy czym, dla jednej Klasy może być przeznaczony wyłącznie jeden Pakiet Startowy). 

 
§ 4. Przebieg Konkursu 

 
1. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, Moderator Konkursu dokona weryfikacji Zgłoszeń 
Konkursowych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Regulaminu. 
 
2. Prace Konkursowe, które przeszły pozytywną weryfikację Moderatora Konkursu, zostaną poddane 
ocenie Jury w celu wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania im Nagród. 
 
3. Jury będzie oceniało Prace Konkursowe w terminie od 13 marca do 21 kwietnia 2023 roku, 
przyznając danej Pracy Konkursowej od 1 do 6 punktów w ramach każdego z poszczególnych 
następujących kryteriów: 
 

a) zgodność Pracy Konkursowej z tematyką Scenariusza Edukacyjnego, 
 

b) wykorzystanie w Pracy Konkursowej materiałów pochodzących z albo nadających się do 
recyclingu lub wykorzystanie schematu urządzenia/przyrządu ze Scenariusza Edukacyjnego, 
 

c) stopień trudności pracy, wkład i zaangażowanie uczniów,   
 

d) kreatywność, pomysłowość, oryginalność i innowacyjność, 
 



e) pozytywny wpływ Pracy Konkursowej na środowisko naturalne w otoczeniu Szkoły. 
 

4. Z najwyżej ocenionych Prac Konkursowych, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 powyżej,  

Jury wybierze 110 (sto dziesięć) Klas, których Prace Konkursowe uzyskały najwyższe oceny punktowe 

w ramach Konkursu oraz przyzna Nagrody podstawowe Beneficjentom Konkursu. W przypadku, w 

którym więcej niż jedna Praca Konkursowa uzyska daną liczbę punktów, o kolejności na liście 

zwycięzców zadecyduje Jury, kierując się subiektywną oceną atrakcyjności i estetyki Pracy 

Konkursowej. 

 
5. Organizator Konkursu przyzna Nagrody główne oraz Nagrody dodatkowe Beneficjentom Konkursu, 
których Klasy wykonały Prace Konkursowe, znajdujące się na liście 10 (dziesięciu) najwyżej ocenionych 
Prac Konkursowych. W przypadku gdy więcej niż jedna Klasa występująca z ramienia jednej Szkoły 
zajmie więcej niż jedno miejsce w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych Prac Konkursowych, dany 
Beneficjent Konkursu otrzyma jedną Nagrodę główną oraz Nagrody dodatkowe w liczbie pozostałych 
Klas z danej Szkoły, których Prace Konkursowe zajęły miejsce w pierwszej dziesiątce najwyżej 
ocenionych. 
 
6. Nagrody główne, niewykorzystane w związku z zastosowaniem przez Organizatora mechanizmu 
wynikającego ze zdania 2. ust. 5 powyżej, zostaną przekazane Beneficjentom Konkursu, których Klasy 
wykonały Prace Konkursowe zajmujące miejsca kolejne po dziesiątym miejscu (od 11. i następne) w 
Konkursie; przy czym, Beneficjentom tym nie zostaną już przyznane jakiekolwiek Nagrody dodatkowe.  
 
7. Lista Szkół, w tym Klas, będących Beneficjentami Konkursu opublikowana zostanie na Stronie  
Internetowej Programu do dnia 26 kwietnia 2023 r. Dodatkowo, informacja o wyniku Konkursu  
zostanie przekazana każdej Szkole za pośrednictwem Opiekunów Klas drogą e-mailową, na adres  
e-mail wskazany przez Opiekuna Klasy w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta  
na Stronie Internetowej Programu. 
 
8. Organizator jest uprawniony do zmiany rodzaju przyznanej Nagrody, w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej oraz międzynarodowej, w tym wojennej, wpływającej na możliwość organizacji 
wycieczki edukacyjnej oraz innych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Organizatora. 
Beneficjentom Konkursu nie przysługują jakiekolwiek uprawnienia do wyboru rodzaju Nagrody, ani 
inne roszczenia związane z wyborem przez Organizatora danego rodzaju Nagrody. 
 
9. Nagrody podstawowe zostaną przekazane Beneficjentom Konkursu w terminie do dnia 30 maja 2023 
r., pocztą kurierską, przesyłką zaadresowaną na adres Szkoły oraz imię i nazwisko Opiekuna Klasy, 
której Praca Konkursowa została nagrodzona. Organizator uprawniony jest do zmiany sposobu 
przekazania Nagrody w trakcie trwania programu. 
 
10. Nagrody główne zostaną przekazane Beneficjentom Konkursu w terminie do dnia 19 czerwca 
2023 r.  pocztą kurierską, przesyłką zaadresowaną na adres Szkoły oraz imię i nazwisko Opiekuna Klasy, 
której Praca Konkursowa została nagrodzona.  
 
11.Termin realizacji Nagrody dodatkowej zostanie ustalony indywidualnie z Opiekunem Klasy, której 
Praca Konkursowa została nagrodzona z zastrzeżeniem, że Nagroda dodatkowa zostanie zrealizowana 
do dnia 30 września 2023 roku. 
 
13. Dodatkowo, każdy z Opiekunów Klas, który posiada aktywne konto na Stronie Internetowej  
Programu otrzyma dostęp do certyfikatu potwierdzającego udział Klasy w Konkursie oraz dyplomu dla 
ucznia i nauczyciela, potwierdzającego udział w Konkursie oraz Programie. Certyfikat oraz dyplom 



udostępnione zostaną na koncie Opiekuna Klasy oraz przesłane drogą e-mailową na adres e-mail  
Opiekuna Klasy w terminie do 30 maja 2023 r. 
 
14. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ich ekwiwalent pieniężny. 
 
15. Zdjęcia Pracy Konkursowej w całości lub części oraz ich opracowania mogą być publikowane  
przez Organizatora oraz Opiekuna Programu na Stronie Internetowej Programu, stronach  
internetowych Opiekuna Programu, w tym www.velvet.pl, www.velvetcare.pl, www.velvet.com i  
www.velvetcare.com, oraz na profilach Opiekuna Programu i marki Velvet w mediach  
społecznościowych na warunkach i zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 10 pkt 1) lit. b), w tym  
przez wskazany tam czas. Organizatorowi i Opiekunowi Programu przysługuje prawo do  
publikacji zdjęć Pracy Konkursowej, ale nie mają oni takiego obowiązku. 
 
16. Organizator wyjaśnia, iż wszelkie ewentualne zobowiązania podatkowe związane z  
przyznaniem Nagród obciążają wyłącznie Beneficjentów Konkursu, którym zostały one  
przyznane. 

 
§ 5. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator, tj. spółka pod  
firmą Garden Of Words spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres 
siedziby: 00-412 Warszawa, Kruczkowskiego 6A m. 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973765, REGON: 522114751, NIP: 
7011089585. 
 
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  
skontaktować pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w ust. 1 niniejszego  
paragrafu lub poprzez email: iod@gardenofwords.pl. 
 
3. Organizator przetwarza dane osobowe następujących podmiotów danych: Opiekunów Klas,  
którzy dokonali Zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu oraz osób, które kontaktowały się w  
sprawie Konkursu, także uczniów Klas, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na korzystanie z i 
rozpowszechnianie wizerunków takich uczniów. 
 
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
 
1) Przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Prac Konkursowych  
Nagrodzonych w Konkursie, wydania Nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego  
– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji  
prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest organizacja i realizacja  
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  
2) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Szkół lub innych osób z tytułu  
realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność  
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest  
dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami związanymi z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f  
RODO); 
 
3) realizacji ciążących na Organizatorze zobowiązań wynikających z powszechnie  
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wykonanie przyrzeczenia publicznego  
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

mailto:iod@gardenofwords.pl


 
4) w zakresie wizerunków uczniów – organizacji, przeprowadzenia i informowania o Konkursie, w 
szczególności publikacji takich wizerunków w całości lub w części we wszelkich informacjach o 
Zgłoszeniach Konkursowych, Klasach, których Opiekunowie Klas dokonali Zgłoszeń Konkursowych lub 
których Prace Konkursowe zostały nagrodzone, jak i Pracach Konkursowych, które zostały nagrodzone 
oraz publikacji takich wizerunków w całości lub w części na stronie Internetowej Programu, w  
tym galerii zdjęć, na stronach internetowych Opiekuna Programu, w tym www.velvet.pl,  
www.velvetcare.pl. www.velvet.com i www.velvetcare.com, oraz na profilach  
Opiekuna Programu i marki Velvet w mediach społecznościowych oraz w mediach – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest zgoda opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a  
RODO). 
 
4. Na potrzeby Konkursu Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza  
następujące dane osobowe: imię i nazwisko Opiekuna Klasy, nazwę i adres Szkoły, dane  
potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, Pracę Konkursową, wizerunki uczniów Klas 
a w przypadku Opiekunów Klasy – Klas, których Prace Konkursowe zostały nagrodzone, również  
dane o Nagrodzie, adres korespondencyjny Szkoły, adres e-mail, numer telefonu  
kontaktowego. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator przetwarza następujące  
dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail, opis reklamacji  
treść żądania, wszystkie inne informacje, jakie osoba składająca reklamację zdecyduje się  
podać w reklamacji oraz treść odpowiedzi na reklamację. 
 
5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom działającym na rzecz i zlecenie  
Administratora, np. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich i  
pocztowych, a także świadczącym usługi w zakresie wsparcia informatycznego i obsługi prawnej. Dane 
osobowe w postaci wizerunków uczniów Klas mogą zostać powierzone Opiekunowi Programu.  
 
6. Dane Opiekunów Klas, których Prace Konkursowe nie zostały nagrodzone, zostaną usunięte  
lub zanonimizowane po upływie terminu przewidzianego na złożenie reklamacji. Dane  
Opiekunów Klas, których Prace Konkursowe zostały nagrodzone, zostaną usunięte lub  
zanonimizowane po upływie terminu licencji, o której mowa w § 3 ust. 9 pkt 1) lit. b. Regulaminu.  
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Organizatora do czasu 
skutecznego cofnięcia tej zgody.  Upływ powyżej wskazanych terminów nie pozbawia podmiotu danych 
prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba 
składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na 
których opiera swoje twierdzenia. 
 
7. Dane osób zgłaszających reklamację zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia  
roszczeń. 
 
8. Usunięcie lub anonimizacja danych osobowych, o którym mowa w ustępach poprzedzających,  
zostanie dokonana z wyłączeniem danych osobowych, które niezbędne będą dla celów spełnienia  
obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze jako administratorze danych osobowych (ew.  
roszczenia wynikające z rękojmi) oraz z wyłączeniem danych, które przetwarza na potrzeby  
realizacji Programu. 
  
9. W uzasadnionych przypadkach, dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z  
postanowień ustępów poprzedzających, w szczególności w związku z ewentualnymi  
postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi. 
 
10. Podmiotom danych przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych oraz  
uzyskania ich kopii, ich poprawiania lub uzupełnienia, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  



żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia  
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  
00 – 193 Warszawa). W przypadku zaś danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, 
podmiot danych ma również prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie; co pozostanie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
  
11. Podmiotom danych przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych  
osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych  
na podstawie uzasadnionego interesu administratora. 
  
12. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału  
w Konkursie i rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości  
uczestnictwa w Konkursie oraz brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 
  
13. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych odbiorcom  
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym w rozumieniu  
RODO. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w  
tym nie będzie dokonywał profilowania. 
 

§ 6. Reklamacje 
 
1. Reklamacje powinny być zgłaszane e-mailem lub pisemnie na adres Organizatora (prosimy  
o dopisek „Reklamacja Konkurs Ekowyzwanie”) w Czasie Trwania Konkursu lub w terminie 21  
dni po ogłoszeniu wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych. 
 
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego wraz ze wskazaniem  
przyczyny reklamacji oraz treści żądania. 
 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w  
terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora zgłaszający zostanie powiadomiony 
pisemnie lub e-mailem, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji. 
 
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. Decyzje Organizatora w zakresie rozpatrzenia  
reklamacji są ostateczne. Złożenie reklamacji nie wyłącza prawa zgłaszającego do niezależnego  
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z  
dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Konkurs  
stanowi przyrzeczenie publiczne, zaś Organizator jest przyrzekającym Nagrodę, w rozumieniu  
przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 
2. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie  
obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
3. W zakresie, w jakim komunikacja dotycząca Konkursu prowadzona jest za pośrednictwem  
serwisu społecznościowego Facebook®, Organizator oświadcza, że nie jest w żaden sposób  
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami administrującymi  
Facebook®. Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze  
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.  



Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec  
uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 
  
4. Organizator informuje, iż wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu lub w związku z  
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz przyznaniem, wydaniem i rozliczeniem Nagród,  
zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za 
ważne przyczyny uznać należy, w szczególności, lecz niewyłącznie: 
 
1) przyczyny dotyczące Organizatora lub Opiekuna Programu, w tym zmiany firmy, formy  
prawnej lub siedziby, 
 
2) usprawnienia techniczne Strony Internetowej Programu, w szczególności zmiany służące  
poprawie bezpieczeństwa użytkowników Strony Internetowej Programu lub poprawie  
komfortu korzystania ze Strony Internetowej Programu, 
 
3) zapobieganie nadużyciom, 
 
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych  
przepisów prawa, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu, 
  
5) wprowadzenie środków bezpieczeństwa, w tym środków bezpieczeństwa sanitarnego,  
służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób małoletnich, 
 
6) zmiany redakcyjne, zmiany związane z Czasem Trwania Konkursu. 
 
6. Organizator informuje Szkoły o każdej zmianie Regulaminu poprzez publikację informacji o  
zmianie na Stronie Internetowej Programu oraz poprzez doręczenie stosownej informacji  
Szkole oraz Opiekunowi Klasy drogą korespondencji elektronicznej, nie później niż na 7 dni  
przed wejściem zmiany w życie. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Opiekunowi  
Klasy, działającemu w imieniu Szkoły przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie  
w zakresie zgłaszanych przez niego Prac Konkursowych. Zmiana Regulaminu staje się wiążąca  
z chwilą wskazaną w informacji o zmianie Regulaminu, o ile Opiekun Klasy nie zrezygnował z  
udziału Klasy w Konkursie przesyłając informacje o rezygnacji drogą elektroniczną na adres  
Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu. 
  
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


