
 

REGULAMIN PROJEKTU 

  „DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM” 

„Zadanie współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem projektu jest Fundacja Ziemia i My z siedzibą w Warszawie,  

ul. Szlachecka2/53, 03-259 strona www.ziemiaimy.org, adres email: 

fundacja@ziemiaimy.org projekt współfinansowany jest przez Miasto Stołeczne 

Warszawa. 

2. Dokonując zgłoszenia udziału w projekcie Dyrektor Przedszkola oraz rodzic lub 
opiekun (dalej: „Opiekun”) uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika 
zawartych w Zbiorze Danych o Uczestnikach projektu zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016  r.,  poz.  922  
ze  zm.)  w  celu  przeprowadzenia  konkursu. 

3. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Opiekunowie 
małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia 
swoich dobrowolnie podanych danych osobowych. Pytania i wszelkie wnioski 
dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: 
fundacja@ziemiaimy.org. 

4. Zgłoszenie i udział Uczestników w konkursie  jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się 
i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Dyrektorów Przedszkoli biorących 
udział w projekcie oraz Opiekunów/Rodziców małoletnich.  

5. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej www.ziemiaimy.org w zakładce 

dotyczącej projektu. 

6. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki, 

 które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.  

7. Celem konkursu „Drzewo moim przyjacielem” jest kreowanie świadomości dzieci  

i rodziców w zakresie wiedzy dotyczącej zjawiska fitoremediacji czyli zdolności 

związanych z efektywnym oczyszczaniem środowiska przez rośliny, a także 

zachęcanie do udziału w obchodach  międzynarodowego DNIA DRZEWA 

przypadającego na dzień 10 października. 

8. Przedmiotem konkursu „Drzewo moim przyjacielem” jest wykonanie następujących 

zadań: 

(1) Przesłanie 3 krótkich filmików przez osobę zgłaszającą placówkę do projektu. 

Filmiki powinny być wyłonione spośród innych dzieł przedszkolaków danej 

placówki. Filmik powinien trwać od minimum 3 minut do maksymalnie 5 
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minut i zostać przesłany w formacie mp4; nakręcony we współpracy z 

rodzicem, nauczycielem lub opiekunem prawnym  przedszkolaka, który  

przedstawi wybrane przez siebie drzewo, kilka drzew występujących 

powszechnie w Polsce lub jedną z  propozycji w załączniku nr 1 do regulaminu 

tego konkursu i zaprezentuje   wiadomości o tym konkretnym gatunku 

drzewa.  

(2) przesłanie fotorelacji (zawierającej około 10 zdjęć w formacie JPEG) z działań 

związanych z realizacją Dnia Drzewa w grupie lub placówce  

(3) przesłanie 2-3 zdjęć z realizacji scenariusza związanego ze zjawiskiem 

fitoremediacji oraz ochrony drzew 

(4) Zebranie odpowiednich zgód na wizerunek dziecka od pełnoprawnych 

opiekunów/rodziców uczestnika.  

 Zadania prosimy przesyłać do organizatora na adres: fundacja@ziemiaimy.org najpóźniej do 

dnia 20.10.2022r. 

9. Czas trwania konkursu: od 12.09.2022r. do 20.10.2022r. 

10. Konkurs kierowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta 

St. Warszawy. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt współfinansowany jest ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy i Fundacji ZIEMIA I MY.  

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na stronie internetowej 
FUNDACJI ZIEMIA I MY – stanowi zawarcie umowy o przeprowadzenie konkursu. 

3. Zgłoszenie do udziału w projekcie mogą kierować wyłącznie przedszkola 
zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy. 

4. Po dokonaniu rejestracji przez przedszkole, przed rozpoczęciem projektu, na podany 
przez placówkę adres e-mail w formularzu, zostanie przesłana informacja o 
zakwalifikowaniu lub nie do projektu. W przypadku nieotrzymania jakichkolwiek   
informacji do dnia 20.09.2022r., prosimy    o kontakt    telefoniczny pod nr. Tel. (22) 
3089010. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do 

zgłoszonych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy wraz z 

rodzicami lub pełnoprawnymi opiekunami. 

6. Udział w konkursie nie jest jednoznaczny z otrzymaniem nagrody przez placówkę. 

7. Zwycięzcami konkursu mogą zostać jedynie uczestnicy, którzy spełnią wszystkie 

warunki udziału w konkursie określone w niniejszym Regulaminie. 

8. Zgłoszenie placówki następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na 

stronie internetowej fundacji http://www.ziemiaimy.org , zaakceptowanie 

mailto:fundacja@ziemiaimy.org
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regulaminu oraz przesłanie niezbędnych danych do kontaktu z placówką. Ilość 

placówek biorących udział została ograniczona do 6, weryfikacja głoszonych placówek 

odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa udziału. 

9. O pierwszeństwie udziału w projekcie decyduje data wypełnienia kwestionariusza 
na stronie internetowej www.ziemiaimy.org oraz przesłanie przez organizatora 
potwierdzenia na podany podczas rejestracji adres mailowy dotyczący 
zakwalifikowania szkoły do udziału w projekcie. 

10. Każde przedszkole może zgłosić max. 3 prace konkursowe. 

11. Dzień drzewa odbywać się będzie na terenie Placówki biorącej udział w projekcie. W 

przypadku zagrożenia epidemiologicznego Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia konkursu w ograniczonej formie. 

 

Zobowiązania Dyrektorów oraz Opiekunów/Rodziców małoletnich 

 

1. Dyrektor Przedszkola biorącego udział w projekcie jest zobowiązany do zebrania i 
dostarczenia listy świadczącej o zapoznaniu się z regulaminem przez 
opiekunów/rodziców małoletnich, oraz przekazanie listy najpóźniej w dniu 09.10.2022r. 
na adres mailowy fundacja@ziemiaimy.org  Lista powinna zawierać: imię i nazwisko 
dziecka;  imię i nazwisko opiekuna/rodzica oraz informację, iż akceptuje on regulamin i 
wyraża zgodę na udział dziecka w projekcie.  Lista niezbędna jest m.in. do imiennego 
wystawienia Dyplomu dla uczestnika. 

2. Pełnoprawni opiekunowie/rodzice uczestników zobowiązani są do zapoznania się z 
regulaminem przed przystąpieniem uczestnika do konkursu i dostosowania się do jego 
postanowień.  

3. Dyrektorzy przedszkoli lub osoby oddelegowane przez przedszkole do kontaktu z 
Fundacją przekażą najpóźniej na 2 dni przed uroczystym rozdaniem nagród formularze 
dotyczące wykonywania zdjęć i filmów uczestnikom podczas przekazywania nagród. 

 

III. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

 

1. Spośród nadesłanych filmików i fotorelacji „Dnia Drzewa”, oraz realizacji scenariusza 

związanego ze zjawiskiem fitoremediacji organizator wyłoni 3 prace oceniając 

wrażenia ogólne, kreatywny sposób przedstawienia wybranego gatunku drzewa oraz 

organizacji Dnia Drzewa w placówce lub grupie. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora konkursu 

http://www.ziemiaimy.org oraz wysłane mailem na adres podany w zgłoszeniu danej 

placówki najpóźniej do dnia 30.10.2022r. 

 

 

 

 

http://www.ziemiaimy.org/
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IV. NAGRODY 

 

1. Nagrodami w konkursie będą: 

 

a) Dla laureatów konkursu książeczki nawiązujące do ochrony środowiska - za 

zajęcie I; II i III miejsca z każdej placówki - łącznie 15 książeczek 

b) Nagroda główna dla przedszkola: Miniszklarenka o wymiarach około: 300 cm x 

180 cm drewniana (składająca się z kilku drewnianych skrzyń) do przedszkola 

wraz z ziemią oraz nasionami 

c) Nagroda dla przedszkola za zajęcie 2 miejsca: Miniszklarenka o wymiarach 

około: 150 cm x 120 cm drewniana do przedszkola wraz z ziemią oraz 

nasionami,  

d) Nagroda dla przedszkola za zajęcie 3 miejsca: Miniszklarenka o wymiarach 

około: 110 cm x 89 cm drewniana do przedszkola wraz z ziemią oraz 

nasionami. 

 

2. Dodatkowo: 

 

a) Dla wszystkich uczestniczących w akcji przedszkoli - sadzonki drzew lub krzewów w 

ilości łącznej 10 szt.  

b) Dla wszystkich uczestników konkursu (z każdej placówki maksymalnie 20), którzy 

podeślą prace planujemy zakup nagród: miodek z nabierakiem w woreczku i 

podziękowania za udział w konkursie. 

 

V. DANE OSOBOWE 

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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   

(zwanym   dalej   RODO),   FUNDACJA ZIEMIA I MY informuje, że administratorem 

podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ZIEMIA I MY z siedzibą 

przy Ul. Szlachecka 2/53, 03-259 Warszawa, tel.:(22) 3089010. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 

Danych, mail: re fundacja@ziemiaimy.org 

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do uczestnictwa w 

konkursie. 

4. Państwa dane osobowe oraz dane uczestników będą przetwarzane w sprawach 

związanych z w/w projektem. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w 

mailto:%20fundacja@ziemiaimy.org
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celach marketingowych, jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną 

przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych 

osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania 

Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym 

przekazanie danych jest uzasadnione realizacją celów przetwarzania danych (np. 

podmioty współfinansujące projekt, biorące udział w organizacji projektu, świadczące 

usługi marketingowe, dostawcy usług informatycznych i internetowych, doradcy 

biznesowi, prawni, księgowi, itp.). W szczególności dane osobowe mogą być 

przekazywane Miastu Stołecznemu Warszawa. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu 

ustania celu ich przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane 

do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym 

RODO). 

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić w zależności od 

sytuacji art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.W przypadkach, w których przetwarzanie 

odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie  danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FUNDACJĘ 

ZIEMIA I MY danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane 

przez właściwy sąd powszechny. 

11. W spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

12. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że o ile będzie to niezbędne do kontroli lub 

oceny realizacji zadania publicznego związanego z dofinansowaniem warsztatów 

edukacyjnych, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Miastu Stołecznemu 

Warszawa, wszelkie dzieła jakie powstaną 

INFORMACJE DODATKOWE 
  

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów 

własnych prac biorących udział w konkursie. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!  


