
Regulamin Konkursu Kampanii „Dbaj o klimat. Redukuj CO2.”

Edycja I (2021–2022)

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Organizatorem konkursu jest: firma Little Greenfinity (Little Infinity Virginie Little z siedzibą
przy. ul. Rakowieckiej 29/28, w Warszawie, zarejestrowaną pod numerem NIP
526-288-24-81) we współpracy z BNP Paribas Security Services Polska.

§ 2

1. Przedmiotem konkursu jest projekt zespołowy przyczyniający się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Technika dowolna.
2. Adresatem konkursu jest młodzież – uczniowie szkół średnich na terenie całej Polski. Prace
będą oceniane w trzech kategoriach, a wyróżnienie przyznane zostanie w każdej z kategorii:

● projekt szkolny –  wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie szkoły
(budynek/infrastruktura i społeczność szkolna),

● projekt rodzinny – pozwalający uczniom wraz z rodzinami redukować emisje gazów
cieplarnianych we własnej przestrzeni,

● projekt sąsiedzki – pozwalający mieszkańcom okolicy/dzielnicy redukować emisje
gazów cieplarnianych we własnej przestrzeni.

3. Tytuł konkursu: „Dbaj o klimat. Redukuj CO2”.
4.  Cele konkursu:
Cel główny: Włączenie młodzieży polskiej do aktywnego udziału w obniżaniu emisji gazów
cieplarnianych na poziomie społeczności lokalnej, a także budzenie w młodych ludziach
świadomości, że mają realny wpływ na swoje otoczenie poprzez stworzenie projektu, którego
realizacja pozwoli obniżyć emisję CO2 w ich własnym środowisku (szkole, domu lub
dzielnicy).
Cele szczegółowe:

● propagowanie postaw i zachowań proekologicznych,
● promowanie nawyków obniżających emisje gazów cieplarnianych,
● zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych, ekologii i ochrony

środowiska,
● propagowanie działań zmierzających w kierunku obniżenia emisji gazów

cieplarnianych,
● rozbudzanie i pogłębianie chęci działania i aktywizmu ekologicznego,
● kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
● integracja mieszkańców najbliższej okolicy na terenie Waszego miasta lub okolicy.



PRZEBIEG KONKURSU

§ 3

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Zgłoszeniem i warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie przez zespół
krótkiej prezentacji projektu wraz z załącznikami określonymi w § 3 pkt 7 na adres e-mail
hej@redukujCO2.pl w terminie do 14 marca 2022 r.
3. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu wiadomości e-mail wraz z kompletem
załączników określonych w § 3 pkt 2 i 7. Prace przesłane po terminie wskazanym w § 3 pkt 2
nie będą oceniane.
4. Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa musi być
przygotowana specjalnie na ten konkurs.
5. Zespołem określa się grupę uczniów składającą się z  minimum dwóch osób. Zespół może
tworzyć cała klasa, a także  grupa uczniów z dwóch różnych szkół.
6. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel/opiekun zespołu. Opiekun nie uczestniczy w tworzeniu
projektu. Pełni wyłącznie funkcję formalną w procesie komunikacyjnym między zespołem a
organizatorem konkursu podczas zgłaszania projektu do konkursu.
7. Uczestnicy zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia konkursowego krótką (do 40 słów)
pisemną prezentację/podsumowanie projektu wraz z tytułem oraz prezentację w formie
wybranej spośród wymienionych: wideo (do 5 minut), pliku tekstowego (do max. 5 stron) lub
prezentacji typu PowerPoint (max. 7 stron); oraz:
fotokopię lub skany następujących dokumentów:

● wypełniony formularz „Metryczka pracy” (załącznik nr 1),
● oświadczenie zgłoszenia do konkursu, zgoda rodziców/opiekunów, zgoda na

wykorzystywanie prac (załącznik nr 2).
● podpisana deklaracja sprawowania kontroli wydatkowania otrzymanej nagrody

pieniężnej (załącznik nr 3).
Brak jednego z powyższych dokumentów przy zgłoszeniu nie wpływa na ocenę pracy
konkursowej.

§ 4

1. Nadesłane w terminie prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
2. W skład powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej wchodzą specjaliści i eksperci:

● dwóch przedstawicieli Little Greenfinity,
● jeden przedstawiciel BNP Paribas Security Services,
● jeden przedstawiciel Akademii L. Koźmiński
● jeden niezależny ekspert ds. zmian klimatycznych.

3. Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
● poziom użyteczności projektu dla mieszkańców i/lub uczniów najbliższej okolicy,
● potencjał ilości zredukowanych emisji CO2,
● mierzalność redukowanych emisji CO2.

4. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do 31 marca 2022 r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2022 r. Lista laureatów Konkursu
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.redukujCO2.pl. Dodatkowo, laureaci
Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez e-mail w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia
Konkursu.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji w
siedzibie BNP Paribas Security Services w Warszawie do 30 kwietnia 2022 r.

http://www.ue.poznan.pl/


7. Organizator przewiduje nagrody za prace konkursowe najwyżej ocenione przez Komisję
oraz ich promocję.
7.1. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach: Projekt szkolny, Projekt rodzinny, projekt
sąsiedzki.
7.2. Nagrodą jest wsparcie finansowe w części lub w całości lub/i wsparcie merytoryczne przy
realizacji wyróżnionego projektu konkursowego. Wartość wszystkich nagród wynosi 24 600
złotych brutto.
7.3. Wyróżnione zespoły nie mają możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
7.4. O rodzaju nagrody (dofinansowanie lub/i wsparcie merytoryczne) oraz o jej wysokości
decyduje Komisja Konkursowa na podstawie oceny potrzeb realizacji projektu oraz możliwości
wykorzystania innych źródeł dofinansowania lub wsparcia merytorycznego.
7.5. Przedstawiciel szkoły projektu wyróżnionego zobowiązuje się do kontroli wydatkowania
otrzymanej nagrody pieniężnej. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej przez zespół
wyróżniony jest otrzymanie podpisanej deklaracji (załącznik nr 3) przez szkołę w momencie
zgłaszania projektu do konkursu. W przypadku niepodpisania przez szkołę woli kontrolowania
wydatków związanych z realizacją projektu organizator zastrzega sobie przyznanie nagrody
innemu projektowi.
7.6. Szkoła zobowiązuje się do nadesłania organizatorowi rozliczenia finansowego oraz
dokumentacji potwierdzającej realizację wyróżnionego projektu  na adres e-mail
hej@redukujCO2.pl w terminie najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego
Regulaminu rozstrzyga organizator konkursu.

§ 5

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych fotokopii/skanów prac
konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we
fragmentach lub w całości.
2. Uczestnicy konkursu – autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac
konkursowych, pod warunkiem że w publikacji zamieszczono informację następującej treści:
„Praca została przygotowana i wykorzystana w celu uczestnictwa  w Konkursie Ekologicznym
Dbaj o klimat. Redukuj CO2. – edycja I (2021–2022)”.

§ 6 - REKLAMACJE I ZAPYTANIA

1. Wszelkie zapytania i reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty ogłoszenia Wyników Konkursu. Zapytanie, lub reklamacja powinna zostać
wysłana w formie pisemnej na adres Organizatora bądź w formie wiadomości e-mail z adresu
służbowego na adres hej@redukujCO2.pl. Wiadomość taka powinna zawierać imię, nazwisko
oraz dokładny opis zapytania i/lub uzasadnienie reklamacji, a w tytule maila dopisek
„reklamacja” lub „pytanie”.



2. Organizator udzieli odpowiedzi na zapytanie dotyczące Konkursu bez zbędnej zwłoki, ale
nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania.
3. Reklamacje Komisja rozpatrzy i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Decyzja Komisji w przedmiocie
reklamacji ma charakter ostateczny.
4. Odpowiedzi Organizatora na zapytania oraz decyzje Komisji w sprawie reklamacji zostaną
przesłane na adres zwrotny złożonego zapytania lub reklamacji.

§ 7 - DANE OSOBOWE

1.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z
Rozporządzeniem 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 („RODO”)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2019
poz. 1781, ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, przetwarzanych w związku z
udziałem w Konkursie i na warunkach określonych w Regulaminie jest jego Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celach związanych z
właściwą organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu wydania
Nagrody, w okresie Konkursu oraz po jego zakończeniu w okresie korzystania z jego
wyników.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje możliwość udziału w Konkursie.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez
Administratora Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Przystąpienie do Konkursu, potwierdzone w momencie zgłoszenia i nadesłania pracy,
oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych
zgodnie z Regulaminem. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć zgodę na uczestnictwo w
Konkursie i na przetwarzanie jego danych osobowych z Konkursem. W takim razie powinien
przesłać pocztą elektroniczną na adres: hej@redukujCO2.pl lub pocztą na adres
korespondencji Organizatora (ul. Rycerza Blizbora 27/7, 80-177 Gdańsk) następujące
oświadczenie: „Nie wyrażam zgody na uczestnictwo w Konkursie „Dbaj o klimat. Redukuj
CO2” oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Little Greenfinity dla celów
związanych z ww. Konkursem”.

§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej
Organizatora: www.redukuj CO2.pl. Aktualna wersja Regulaminu jest najnowszą wersją
dokumentu. Data aktualizacji Regulaminu: 10.02.2022 r.
3. Nadesłanie pracy oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

http://www.redukujco2.pl


Załącznik nr 1

Metryczka pracy

Tytuł projektu

Kategoria konkursowa

Klasa i szkoła – pełna nazwa z adresem
(może być więcej niż jedna)

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

Adres e-mailowy oraz numer telefonu
opiekuna/nauczyciela zgłaszającego

Dane członków zespołu: Imiona i nazwiska wszystkich uczniów/członków zespołu oraz ich
adresy e-mailowe.

l.p. Imię i nazwisko Data urodzenia adres e-mailowy

1.
2.
3.
...



Załącznik nr 2 

Oświadczam, że ………………………………………………(imię i nazwisko ucznia)
urodzony/a…………………… (data urodzenia) zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.
Ponadto oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, że administratorem moich danych
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest Little Greenfinity.
Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie kampanii
„Dbaj o klimat. Redukuj CO2” pod adresem: www.redukujCO2.pl 

………………………………………………… ……………..……………………..……… 

Podpis ucznia Podpis rodzica/opiekuna
(dot. uczniów niepełnoletnich)

Zgoda rodziców/opiekuna (dot. uczniów niepełnoletnich)

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………, będący
rodzicem/opiekunem …………………………………………………...……………, wyrażam zgodę na
jego/jej udział w konkursie edukacyjnym nt. zmian klimatycznych „Dbaj o klimat. Redukuj
CO2” w 2022 r. 

…………………………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna

Zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej (dla uczniów niepełnoletnich)

Ja niżej podpisany/a ……………………………………, będący rodzicem/opiekunem
………………………………………….., wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego
dziecka/podopiecznego, uczestnika konkursu edukacyjnym „Dbaj o klimat. Redukuj CO2” w
2022 r., do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji we fragmentach
lub w całości. 

…………………………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna

LUB

Zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej (dla uczniów pełnoletnich)

Ja niżej podpisany/a ……………………………………, uczeń/uczennica z ……………………………,
wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy zgłoszonej do Konkursu Ekologicznego „Dbaj o
klimat. Redukuj CO2” w 2022 r., do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej
publikacji we fragmentach lub w całości. 

…………………………………………………………… 

Podpis uczennicy/ucznia 



Załącznik nr 3 

Ja, ……………………………………………………….(imię i nazwisko dyrektora lub przedstawiciela
szkoły) pełniący funkcję ………………………………………………. (funkcja w szkole) w
………………………………………………………………………………………………….. (pełna nazwa szkoły)
deklaruję, że w przypadku otrzymania przez uczniów naszej szkoły wyróżnienia w konkursie
“Dbaj o klimat. Redukuj CO2” i otrzymania w związku z wyróżnieniem nagrody pieniężnej
będę sprawował/a kontrolę wydatkowania otrzymanej kwoty pieniężnej. Tym samym
oświadczam, że nagroda pieniężna będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na cel realizacji
wyróżnionego projektu  w wyżej wymienionym konkursie.

…………………………………………………………… 

Podpis przedstawiciela szkoły 


