Regulamin konkursu
dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych
#AktywnaSzkoła - zaInvestuj w swoje zdrowie
Organizator konkursu:
Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
Cel konkursu:
Utrwalenie wiedzy zdobytej podczas projektu #AktywnaSzkoła – zaInvestuj w swoje zdrowie
(dotyczącego promowania zdrowego stylu życia)
Uczestnicy konkursu:
Klasy IV – VI szkół podstawowych
Zgłoszenie:
Zgłoszenia klasy do konkursu dokonuje wychowawca klasy/nauczyciel na adres:
aktywnaszkola@arenagdansk.com
Termin nadesłania prac:
Do 31 maja 2021
Termin ogłoszenia wyników konkursu:
14 czerwca 2021
Opis konkursu:
1. Konkurs polega na udziale uczniów danej klasy w lekcji wychowania
fizycznego/godziny z wychowawcą, podczas której uczniowie oglądają co 2 tygodnie
film nagrany przez organizatora konkursu. Film będzie udostępniony poprzez
wydarzenie #AktywnaSzkoła na Stadionie Gdańsk od dnia 9 marca 2021 r., co dwa
tygodnie za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. Informacja będzie
przesyłana na adres e-mail szkoły.
2. W każdym filmie będzie ukryte jedno słowo, 5 słów stworzy hasło konkursowe.
3. Uczniowie biorący udział w konkursie po obejrzeniu cyklu filmów tworzą swój film (35 minut), w którym podsumowują wiedzę zdobytą podczas realizacji tego projektu.
4. W filmie uczniów musi pojawić się rozszyfrowane hasło i plakat wykonany przez
uczniów (format A1 - technika dowolna) nawiązujący do każdego z obejrzanych
odcinków.
Zadanie konkursowe składa się z dwóch elementów:
1. FILM
• Nagranie lekcji w-fu według własnego scenariusza z uwzględnieniem elementów
merytorycznych z każdego odcinka projektu oraz hasła konkursowego i plakatu (patrz
pkt 2).
• Dopuszczalna długość filmiku mieści się w przedziale od 3 do 5 minut.
• Materiał należy przesłać w formie linku do filmu opublikowanego na kanale YouTube
(film nie musi być publiczny).
• Link należy przesłać na adres: aktywnaszkola@arenagdansk.com

• Wszystkie osoby występujące w filmiku muszą mieć podpisane zgody na
wykorzystanie wizerunku w ramach projektu oraz klauzulę o przetwarzaniu
danych osobowych (wzór dostępny pod regulaminem konkursu).
• Organizator (Stadion Gdańsk/Arena Gdańsk Operator) oraz Partnerzy (Miasto Gdańsk,
InvestGDA) zastrzegają sobie prawo do publikacji najciekawszych prac w mediach
społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram).
2. PRACA PLASTYCZNA
• Przygotowanie pracy plastycznej – plakatu (format A1 – technika dowolna)
nawiązującego do każdego z 5 odcinków (podsumowującego czego się z nich nauczyli).
• Pracę należy zaprezentować w filmie oraz dostarczyć na adres: Stadion Gdańsk;
ul.Pokoleń Lechii Gdańsk 1; 80-560 Gdańsk z dopiskiem #AktywnaSzkoła – zaInvestuj
w swoje zdrowie.
Kryterium Oceny:
1. Formalne: Spełnienie warunków zawartych w regulaminie ujętych z punkcie zadanie
konkursowe
2. Pomysłowość/kreatywność
3. Staranność
Komisja Konkursowa:
1. Przedstawiciel WRS
2. Przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Sportu
3. Przedstawiciel InvestGDA
4. Przedstawiciel Stadionu Gdańsk

Nagrody:
Nagrody dla klas:
I miejsce - dzień w Fun Arenie
od II do V miejsce - wejście na jedną atrakcję w Fun Arenie
Nagrody dla szkół:
I miejsce - voucher na sprzęt sportowy o wartości 5000 zł
II miejsce - voucher na sprzęt sportowy o wartości 2500 zł
III miejsce - voucher na sprzęt sportowy o wartości 1000 zł

NAGRODZONE I NAJLEPSZE FILMY BĘDĄ UDOSTĘPNIONE
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORGANIZATORA KONKURSU

…………………………………….
miejscowość, data

ZGODA
na udostępnienie, utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku
do celów promocyjnych

Ja niżej podpisany(a) ..................................................., zamieszkały(a) w…………………..…,
przy ul. ………………………..., identyfikujący(a) się numerem PESEL
……….......................występujący/a jako opiekun prawny*…………………………………..,
urodzonego/ej dnia ………………………………

w …………………………………..,

PESEL ……………………….. niniejszym zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922),
wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystanie i
powielanie zdjęć oraz nagrań video z moim wizerunkiem / wizerunkiem dziecka, przez i na
zlecenie ARENA GDAŃSK OPERATOR Sp. z o.o., ul. Pokoleń Lechii 1, 80-560 Gdańsk,
zwanej dalej AGO lub Spółka, a także jej Partnerów, w celach promocji, w tym zwłaszcza w
związku z produkowanym przez Spółkę programem pod tytułem: „Aktywna Szkoła- zainvestuj
w swoje zdrowie” (zwanym dalej: „Projektem”).
W szczególności wyrażam zgodę na uwiecznienie i przetwarzanie mojego wizerunku /
wizerunku dziecka w związku z Projektem, w tym celu montażu i produkcji filmików / klipów
promocyjnych i publikację tych filmów / klipów na stronach www, na facebook, youtube i w
innych sieciach społecznościowych, jak też w materiałach promocyjnych wszelkiego typu i
rodzaju (w prasie, na billboardach, plakatach, materiałach reklamowych below the line, w
Internecie oraz innych źródłach, publikacjach i portalach społecznych promujących Spółkę lub
jej Partnerów, produkty i usługi oferowane przez nich, w tym w drodze emisji telewizyjnych
lub internetowych, spotach reklamowych i wszelkiego rodzaju innych nagraniach
wykorzystywanych w działalności promocyjnej i reklamowej Spółki, kręconych na zlecenie
Spółki lub jej Partnerów).
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o
wynagrodzenie lub odszkodowania względem AGO lub jakiegokolwiek innego podmiotu, z
tytułu wykorzystywania mojego / mojego dziecka wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby

określone w oświadczeniu, jednocześnie wyrażam zgodę na w niewskazanie mojego nazwiska
/ nazwiska dziecka w treści filmu / innego dowolnego materiału.
Oświadczam, że zgoda, o której wyżej mowa obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo,
czasowo i terytorialnie) korzystanie z wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a
w szczególności:
a)

utrwalanie i/lub zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku, w tym m.in.
na dysku komputerowym, nośnikach optycznych, karcie pamięci itp.

b)

wprowadzanie do obrotu,

c)

wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

d)

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych
usług telekomunikacyjnych),

e)

publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,

f)

wystawianie,

g)

wyświetlanie,

h)

rozprowadzanie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych,

i)

nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną,

j)

nadawanie za pośrednictwem satelity i/lub platform cyfrowych,

k)

równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub
telewizyjną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych.

W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją
sądów polskich.
Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych
oraz danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji materiałów filmowych,
o których mowa w niniejszym oświadczeniu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu, poprawiania
oraz usunięcia tych danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną – Polityką prywatności, stanowiącą
załącznik do niniejszego oświadczenia:
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne

…………………………………
(data i podpis)

Polityka prywatności

Informacje o RODO
25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tzw. RODO). Podjęte tam postanowienia dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nowe prawo
wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Poniżej prezentujemy
wyciąg najistotniejszych elementów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w związku z
korzystaniem z naszych serwisów.
Informacje dotyczące danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Informacje o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie prawnej i tylko do czasu,
kiedy taka podstawa będzie miała miejsce. Administrator danych osobowych przetwarza dane na
następujących podstawach:
1. Zgoda Użytkownika
Za każdym razem, kiedy będziemy prosili Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie ta zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub rezygnacji z usługi przez
Administratora.

2. Zawarcie umowy
W niektórych sytuacjach będziemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia
umowy, której Użytkownik jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie
Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez okres
obowiązywania ww. umowy.

3. Prawnie uzasadniony interes Administratora danych, którym jest:
•

Zapewnienie bezpieczeństwa usługi.

•

Ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami w
związku z ww. umową.

Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla wykonywania ww. działań lub upływ okresu
przedawnienia wzajemnych roszczeń w przypadku danych związanych z zawartą umową.

Informacje o Administratorach danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane Użytkownika będą przetwarzane przede wszystkim przez Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. oraz
na jej wyraźne polecenie przez Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o.
Dane Użytkownika będą ujawniane firmom świadczącym usługi hostingowe oraz bakckupowe w celu
ich przechowywania i przetwarzania:
1. HOSTERSI Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku,
2. Leon Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
Na żądanie organów publicznych, na podstawie obowiązujących, nadrzędnych przepisów prawa, dane
Użytkownika mogą być ujawniane tym organom.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC.
Przekazywanie odbywać się będzie na postawie prawnych zabezpieczeń ochrony danych osobowych,
zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Uprawnienia Użytkownika
Zgodnie z przepisami RODO Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wobec jego danych
i ich przetwarzania:
Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, może ona zostać wycofana w każdym czasie
poprzez zwrócenie się do Administratora danych osobowych.
Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, zmiany, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora
Ochrony Danych. Adres e-mail: iod.stadion@arenagdansk.com

