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REGULAMIN KONKURSU 

„Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” 

 

1.    Postanowienia ogólne 

 

1.1. Nazwa konkursu: „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” („Konkurs”). 

 

1.2. Organizatorem i Operatorem Konkursu jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w 

Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 

20.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091681, REGON: 

010577890, NIP: 527 010 33 85 („Organizator”). 

 
1.3. Operatorem Konkursu, którego rolą jest wsparcie Organizatora w realizacji 

konkursu, jest Fundacja dla Edukacji Ekologicznej, z siedzibą w Krakowie, 

przy Al. Pokoju, 31-548 Kraków, zarejestrowana w prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000704371, 

NIP: 6751625293 („Operator”). 

 

1.4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu: 

1.4.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.  

1.4.2. Dane przetwarzane będą w celach:  

a) przeprowadzenia konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

b) wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. sporządzenie 
dokumentacji podatkowej),  

c) wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, 
takich jak obsługa ew. roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. 

1.4.3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 
Konkursie, 

1.4.4. W ramach przeprowadzenia Konkursu, dane osobowe mogą zostać 
ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu IKEA. W tym 
wypadku będą to dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia 
technicznego tych systemów 

1.4.5. W związku z wspomnianym ujawnieniem, dane osobowe mogą być 
dostępne dla podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, ze względu na charakter wsparcia technicznego systemów 
informatycznych w IKEA.  
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1.4.6. Dane osobowe zebrane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu będą 
przetwarzane do momentu upłynięcia terminu 90 dni od oficjalnego 
ogłoszenia wyników. Dane osobowe laureatów Konkursu przetwarzane będą 
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dot. 
dokumentacji podatkowej. 

1.4.7. Osobom, których dane zebrano na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich 
sprostowania, oraz do kontroli ich przetwarzania, czy żądania wstrzymania 
ich przetwarzania lub ich usunięcia.  

1.4.8. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych można uzyskać u 
IOD IKEA pod adresem prywatnosc@ikea.com. 

1.4.9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w IKEA 
można znaleźć na www.IKEA.pl/daneosobowe. 

1.4.10. W każdej chwili przysługuje osobie, której dane są przetwarzane, prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – www.uodo.gov.pl).  

1.5. Celem Konkursu jest zainicjowanie współpracy międzysektorowej 

i zaangażowania społecznego -  w tym szczególnie dzieci i młodzieży - na rzecz 

zwalczania przyczyn zmian klimatu i wdrożenia zasad gospodarki o obiegu 

zamkniętym, lokalnie poprzez opracowanie i wdrożenie programu edukacji 

ekologicznej. 

1.6. W Konkursie mogą wziąć udział publiczne szkoły podstawowe z terenu Miasta 

Katowice („ Szkoła publiczna” – szkoła założona i prowadzona przez 

podmiot publiczny (państwo, samorząd terytorialny) i utrzymywana ze 

środków publicznych (z budżetu państwa lub jst.”)), które zostaną wybrane 

przez Komisję konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń oraz spełnią określone 

w niniejszym Regulaminie warunki.   

 

1.7. Tematem przewodnim Konkursu są „Zmiany Klimatu”. W związku z 

powyższym, wymogiem formalnym dla Uczestników Konkursu jest 

uwzględnienie tematu zmian klimatu w programie edukacji ekologicznej. 

Zaproponowane programy edukacyjne będą podlegać ocenie wg kryteriów 

konkursowych. 

 
 

 

 

 

 

mailto:prywatnosc@ikea.com
http://www.ikea.pl/daneosobowe
http://www.uodo.gov.pl/
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2. Warunki i terminy uczestnictwa w konkursie 

2.1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 1 października 2018 roku do 

dnia 30 czerwca 2019 roku i jest podzielony na następujące etapy operacyjne 

opisane poniżej.  

ETAP I:  

Do dnia 30 września 2018 roku pisemna informacja o Konkursie, Regulamin Konkursu 

oraz Formularz Zgłoszeniowy (wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik 1 do 

Regulaminu), Formularz opisu programu (wzór Formularza opisu programu stanowi 

Załącznik 2 do Regulaminu) i Formularz Oświadczenia Uczestnika (wzór Oświadczenia 

Uczestnika stanowi Załącznik 3 do Regulaminu) zostają umieszczone: 

a/ przez Organizatora - na stronie internetowej Biura Prasowego IKEA 

https://ikea.prowly.com/ w sekcji Zrównoważony Rozwój; 

 

b/ przez Operatora - na portalu społecznościowym Facebook programu Eko-Szkoły na 

stronie https://www.facebook.com/ekoszkolyorg  oraz na platformie internetowej 

Fundacji dla Edukacji Ekologicznej www.fdee.org 

ETAP II:  

a. 09 października 2018 roku przesłanie przez Urząd Miasta Katowice do szkół 

publicznych z terenu Miasta Katowic informacji oraz zaproszenia do udziału w 

konkursie „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta. 

 

b. Do 22 października 2018 roku przesłanie przez publiczne szkoły podstawowe 

z terenu Miasta Katowice, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

sloneczneszkoly@fdee.org zgłoszenia do konkursu w postaci wypełnionego 

Formularza Zgłoszeniowego (wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi 

Załącznik 1 do Regulaminu). 

 
ETAP III: 

 
a. 22 października 2018 roku z nadesłanych zgłoszeń, przez komisję 

konkursową, wybranych zostanie do dalszego udziału w konkursie nie więcej 

niż 24 szkoły kwalifikujące się do dalszego etapu konkursu. Liczba 

wybranych szkół odpowiada liczbie porządkowej COP24. Do wybranych 

szkół zostaną wysłane, na adres email wskazany w Formularzu 

Zgłoszeniowym, potwierdzenia uczestnictwa w dalszych etapach Konkursu.  

 

b. W dniu 26 października 2018 r. zorganizowane zostanie spotkanie z 

Dyrektorami szkół zakwalifikowanych do dalszych etapów konkursu. 

 

https://www.facebook.com/ekoszkolyorg
http://www.fdee.org/
mailto:marcin.tischner1@ikea.com
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c. Od 26 października do 26 listopada 2018 r. w zakwalifikowanych do 

dalszego etapu konkursu szkołach przeprowadzone zostaną warsztaty 

dotyczące zagadnień zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 

a) Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 30 uczestników wytypowanych przez 

szkołę. Warsztaty trwają  90 minut. Wszystkie szczegóły dotyczące 

przeprowadzania warsztatów zostaną ustalone pomiędzy Dyrektorami szkół 

i Operatorem konkursu. 

 

b) Podczas warsztatów udzielane będą także informacje dotyczące 

uczestnictwa w dalszych etapach konkursu. 

 

d. Do 26 listopada 2018 roku Uczestnicy Konkursu przesyłają za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sloneczneszkoly@fdee.org 

propozycje głównych założeń programu biorącego udział w konkursie w 

postaci wypełnionego Formularza opisu programu (wzór Formularza opisu 

programu stanowi Załącznik 2 do Regulaminu) oraz Formularz Oświadczenia 

Uczestnika (wzór Oświadczenia Uczestnika stanowi Załącznik 3 do 

Regulaminu) 

ETAP IV:  

Do dnia 05 grudnia 2018 r.  

a. Nadesłane programy podlegają ocenie Komisji Konkursu pod kątem zgodności z 

regulaminem i spełnienia wszystkich wymogów formalnych m.in. możliwości 

technicznych i zgody na umieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły. 

W wyniku oceny wybranych zostanie maksymalnie pięć zwycięskich projektów. 

b. Do zwycięskich szkół, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres email, 

wysłane zostają powiadomienia. 

ETAP V:  

W dniu 13 grudnia 2018 r. 

 

a. pięć zwycięskich szkół weźmie udział w Dniu Edukacji podczas szczytu COP24 

w Katowicach. 

 

b. Zwycięskie programy edukacyjne zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli 

szkół poprzez przedstawienie dwóch slajdów PowerPoint. 

 
 

 

 

 

 

mailto:marcin.tischner1@ikea.com
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ETAP VI:  

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r. szkoły realizują opracowane programy 

edukacji ekologicznej. 

 

ETAP VII:  

22 kwietnia 2019 r. w Dniu Ziemi ogłoszony zostanie Laureat nagrody głównej. 

 

ETAP VIII: 

Od dnia 01 maja do dnia 30 czerwca 2019 r.  

a. Organizator podpisuje, ze zwycięzcą konkursu, umowę dotyczącą instalacji 

nagrody głównej. Termin i sposób instalacji/przekazania nagrody szczegółowo 

określi umowa o realizacji instalacji. 

b. Partnerzy konkursu, z pozostałymi finalistami, podpisują umowy dotyczące 

przyznania nagród dodatkowych. Termin i sposób przekazania nagród 

dodatkowych szczegółowo określone zostaną w umowach. 

 

2.2 Organem dokonującym weryfikacji wszystkich poprawnych zgłoszeń 

konkursowych jest Komisja. Komisja rozstrzyga wszystkie wątpliwości 

związane z Konkursem oraz weryfikuje, czy zostały spełnione warunki formalne 

zgłoszenia (terminowość, kompletność dokumentów), a także rozpatruje 

reklamacje związane z Konkursem. Komisja może odrzucić zgłoszenia, które nie 

są zgodne z tematem Konkursu. Komisja sporządza protokół z przebiegu 

weryfikacji programów. Każdy Uczestnik może zapoznać się z w/w protokołem w 

siedzibie Organizatora.  

 W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: 

a) Urzędu Miasta Katowice 

b) IKEA 

c) UN Global Compact 

d) Fundacji dla Edukacji Ekologicznej. 

  

2.3. Organizator jest uprawniony do zaproszenia do Komisji przedstawicieli 

Partnerów konkursu, w tym także przedstawicieli Operatora konkursu. 
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2.4. W skład Komisji wchodzą minimum 4 osoby, maksimum 7 osób.  

 
2.5. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia.  

 
2.6. Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora. 

 
2.7. Miejsce przeprowadzenia Obrad Komisji: Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn 

 
2.8. Warunki uczestnictwa w Konkursie, które muszą być spełnione łącznie: 

a) Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego („Załącznik 1”), 

Formularza Opisu Programu („Załącznik 2”) wraz z Oświadczeniem 

Uczestnika („Załącznik 3”) na adres poczty elektronicznej 

sloneczneszkoly@fdee.org, zgodnie z postanowieniem pkt 2.1 Etap I i II 

Regulaminu. 

b) Program złożony przez Uczestnika odpowiada zadaniu konkursowemu 

opisanemu w pkt 3.1 -3.4 Regulaminu. 

3. Szczegółowe zasady konkursu: 

3.1 Zadanie konkursowe polega na: 

 

a) opracowaniu programu edukacji ekologicznej, którego tematem jest 

zwalczanie przyczyn zmian klimatu i/lub wdrażanie zasad gospodarki o 

obiegu zamkniętym lokalnie.   

 

i 

 

b) realizacji opracowanego programu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 

marca 2019 roku. 

Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję programu edukacji 

ekologicznej. 

 

3.2 Przygotowany program i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

 

3.2.2 tytuł programu 

 

3.2.3 spełnienie następujących założeń:  

a) odniesienie projektu do tematyki zmian klimatu i/lub zasad 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

b) budowanie wśród uczniów świadomości wpływu na otoczenie 

poprzez codzienne decyzje i zaangażowanie w sprawy 

otaczającego środowiska naturalnego, 

mailto:marcin.tischner1@ikea.com
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c) działania integrujące uczniów z ich społecznością lokalną poprzez 

podejmowanie wspólnych działań oraz promowanie postaw 

proekologicznych, 

d) realizowanie projektu lub jego części „w terenie”, w szczególności 

w otoczeniu szkoły, 

e) promowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne stylu 

życia, 

f) zaangażowanie do projektu partnerów, którymi mogą być firmy, 

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki samorządu 

terytorialnego lub inne. 

g) zgodność z takimi wartościami IKEA, jak: Poczucie wspólnoty, 

Troska o ludzi i planetę, Branie i dawanie odpowiedzialności, 

Przywództwo poprzez przykład, Prostota, Nieszablonowe 

myślenie 

h) uwzględnienie tematu zmian klimatu/ekologii/ochrony środowiska 

w programie 

i) jasno zdefiniowane cele edukacyjne programu 

j) różnorodność form pracy: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, 

wydarzenia specjalne (np. wizyty uczniów w siedzibach 

firm/organizacji w okolicy, spotkania z  itp.) spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

k) różnorodność metod pracy: pogadanki, dyskusje, konkursy, filmy, 

zajęcia plastyczne, obserwacja, eksperyment, zajęcia w grupach, 

zajęcia w terenie 

l) nawiązanie współpracy z innymi podmiotami: rodzice i 

rodzeństwo uczniów, inni uczniowie ze szkoły, samorządy, firmy, 

organizacje pozarządowe, (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby), 

media 

m) zgodność sprawozdania z realizacji zgłoszonego do Konkursu 

programu z założonym harmonogramem (pkt. 2.1 tego 

regulaminu). 

 

 

3.3. Przygotowany projekt z zakresu edukacji ekologicznej i jego realizacja oceniane 

będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 

a) stopnia, w jakim wspiera zaangażowanie ekologiczne dzieci i 

młodzieży i promuje zachowania oraz pomysły ekologiczne i realizuje 

jego założenia 

b) kreatywności, ale też gospodarności 

c) zgodności z takimi wartościami IKEA, jak: Prostota, Poszukiwanie 
ulepszeń i nowych rozwiązań, Nieszablonowe myślenie, Troska o 
ludzi i planetę, Świadomość kosztów. 
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4. Nagrody: 

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – IKEA Retail Sp. z o.o.  

4.2. Nagrodą główną („Nagroda”) w Konkursie jest instalacja fotowoltaiczna dla 

szkoły („Laureata”), w której zrealizowano wybrany przez Komisję projekt.  

Wartość oraz forma przekazania Nagrody zostanie szczegółowo określona w 

umowie z Laureatem. 

4.3. Główna nagroda o wartości do 40 000 złotych netto, wraz z montażem, serwisem 

i gwarancją zgodną z warunkami ustalonymi z Instalatorem na podstawie 

odrębnej umowy. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator. 

4.4. Nagrody dodatkowe – sponsorowane przez partnerów programu. 

4.5. Potwierdzenie odebrania Nagrody na podstawie protokołu jest jednoznaczne z 

przyjęciem Nagrody. 

 

 

 

5. Postanowienia inne: 

 

5.1 Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu i 

Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z 

ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy 

prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto zmiany techniczne, konieczność 

dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych 

bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków 

bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu zapewnienia prawidłowego 

przebiegu Programu, z korzyścią dla uczestników. O każdej zmianie 

Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej. 

Uczestnikom przysługuje z tego tytułu nieograniczone w czasie prawo 

rezygnacji z uczestnictwa w Programie. 

 

5.2 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu Organizatora. /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 

r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. 

 

5.3 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać 

na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora do 31 maja 2019 r. 
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O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania 

przez Organizatora. 

 

5.4 Każda reklamacja powinna zawierać: dokładny adres Uczestnika i numer 

telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

 

5.5 Reklamacje zostaną rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. 

 

5.6 Reklamacje rozpatruje Komisja powołana zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej. 

 

5.7 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

 

Janki, dnia ……………  2018 roku 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

2. Załącznik nr 2 – Formularz opisu projektu 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Konkursu 


