
REGULAMIN PROJEKTU POJAZD PRZYSZŁOŚCI

§ 1
Wstęp

1. W ramach projektu pn.  „POJAZD PRZYSZŁOŚCI” (dalej: Projekt) organizowany jest
„Konkurs  Mój  Pojazd Przyszłości”  (dalej:  Konkurs) oraz  „Loteria  Tramwajowy
Odjazd” (dalej: Loteria).

2. Organizatorem  Projektu  jest  Rada  Osiedla  Leśnica  - Komisja  Oświaty,  Kultury,
Sportu i Rekreacji (dalej: Organizator).

3. Administratorem danych osobowych jest Rada Osiedla Leśnica (dalej: Administrator).
4. Osobami  odpowiedzialnymi  za  przebieg  Projektu  są  Bartłomiej  Marcin  Kazubski  -

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji oraz  Anna
Pietrońska - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnica.

5. Wsparcie technologiczne z zakresu IT zapewnia Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o. (dalej:
DSC).

6. Partnerem Projektu i sponsorem nagród w Konkursie jest Dom Samochodowy GERMAZ
Sp. z o.o. (dalej: Germaz).

7. Partnerem  projektu  i  sponsorem  nagrody  grupowej  w  Loterii  jest  Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (dalej: MPK WROCŁAW).

§ 2
1. Idea Konkursu

Za kilka lat ludzie będą podróżowali prawdopodobnie zupełnie inaczej niż dzisiaj. W jaki sposób
będziemy  podróżowali,  jakimi  pojazdami  -  tego  dziś  do  końca  nie  wiemy,  ale  możemy sobie
wyobrazić. A na pewno wyobrazić potrafią sobie taki pojazd dzieci, do których adresowany jest
cały Projekt.

2. Technika wykonania pracy w Konkursie

1. Pojazd Przyszłości można narysować lub namalować.
2. Pojazd Przyszłości może też zostać zbudowany w formie makiety.
3. Stworzona maszyna przez uczestnika Konkursu może jeździć, latać, pływać lub 

przemieszczać się w inny dowolny sposób.
 

3. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół i przedszkoli z obszaru Osiedla Leśnica (Leśnica,
Marszowice, Nowe Żerniki, Stabłowice, Złotniki).

2. Uczestnicy podzieleni będą na 3 kategorie wiekowe:
a. Przedszkolaki, Zerówka.
b. Szkoła Podstawowa klasy 1-3.
c. Szkoła Podstawowa klasy 4-6.
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4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Pracę można wykonać indywidualnie lub wspólnie np. z rodzicami.
3. Finał Konkursu odbędzie się 04.06.2022 o godzinie 12:00 w siedzibie Germazu.
4. Po  ukończeniu  pracy  rodzic/opiekun  prawny  dziecka  na  wskazanej  przez  Organizatora

platformie konkursowej pod adresem https://forms.gle/V7UCZNFPfNXnjqDu8 
a. rejestruje siebie jako prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu;
b. załącza zdjęcie (samej pracy – bez zdjęcia twarzy osoby/osób);
c. informuje Organizatora czy jest zainteresowany dowozem (w jedną i w drugą stronę)

autobusem specjalnym MPK WROCŁAW z pętli Leśnica do siedziby Germazu przy  
ul. Strzegomskiej;

d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (podczas 
trwania projektu).

5. 16.05.2022  Administrator  umieszcza  nadesłane  zdjęcia  na  specjalnej  platformie  on-line
(dostarczonej  przez  DSC)  i  poddaje  ocenie  mieszkańców  Osiedla  Leśnica.  Prace  będą
przedstawione anonimowo, bez wskazania osób czy osiedli, a przekierowanie na platformę
do ocen będzie z poziomu osiedlowych social-mediów (Stabłowice, Leśnica, Nowe Żerniki,
Marszowice, Złotniki)

5. Terminarz Konkursu

 do 15.05.2022 ➢ przesyłanie prac konkursowych na wskazana platformę;

 od 16.05.2022 do 29.05.2022 ➢ głosowanie 

 04.06.2022 godz. 12:00 ➢ finał Konkursu

§ 3
1. Współpraca z placówkami oświatowymi

Organizatorowi zależy na współpracy z placówkami oświatowymi z obszaru Osiedla Leśnica. Celem
popularyzacji  Konkursu  skierowana  zostanie  prośba  do  Dyrektorów  Placówek  Oświatowych  z
terenu Osiedla  Leśnica oraz innych działających placówek oświatowych i  edukacyjnych w celu
zachęcenia dzieci oraz ich rodziców do udziału w Projekcie.

2. Zasady udziału w Loterii

1. Klasy/grupy  zgłaszane  będą  do  udziału  w  Loterii  przez  wychowawców  klas/grup  za
pośrednictwem platformy loteryjnej od adresem: https://forms.gle/AMbBmtYhEXNss9qA6

2. Wśród  klas  i  grup  przedszkolnych  zostanie  rozlosowana  nagroda  grupowa  (w
podziękowaniu za zainicjowanie działań plastycznych z dziećmi podczas zajęć edukacyjnych,
a tym samym promocję Projektu wśród dzieci i ich rodziców).

3. Nagrodą będzie  wyjątkowa wycieczka do zajezdni  tramwajowej MPK WROCŁAW w dniu
03.06.2022r. dla jednej ze zgłoszonych do Loterii klas/grup.

4. Zgłoszona przez wychowawcę klasa/grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób.
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§ 4
Wsparcie technologiczne

1. Wsparcie technologiczne (umożliwiające oddanie głosu osobom głosującym w Konkursie na 
zgłoszone prace) zostanie nieodpłatnie zapewnione przez DSC.

2. W sytuacji wystąpienia problemu z wypełnieniem formularza konkursowego lub formularza
loterii – zainteresowani udziałem w Konkursie lub Loterii proszeni są o przesłanie smsa na
numer  telefonu +48 798 613 276 z  tekstem „KONKURS:  tuwpiszswoj@adres.email”  lub
przesłanie  smsa  na  numer  telefonu  +48  798  613 276  z  tekstem  „LOTERIA:
tuwpiszswoj@adres.email”.  Administrator  prześle  na  wskazany  adres  e-mail
zindywidualizowanego linka z zaproszeniem do wypełnienia odpowiedniego formularza.

§ 5
Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2016 r. poz. 922) informujemy, że: 
1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Rada  Osiedla  Leśnica  na  podstawie

przekazanego  upoważnienia  przez  Wrocławskie  Centrum  Rozwoju  Społecznego  z
siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu (dalej Strony).

2. Pozyskane  dane  osobowe  przetwarzane  będą  tylko  i  wyłącznie  w  celu  niezbędnym do
realizacji założeń wynikających z Regulaminu Projektu.

3. Każda  osoba  (przekazująca  swoje  dane  za  pośrednictwem  platformy  konkursowej  lub
platformy loteryjnej) posiada prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania
lub usunięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z
uczestnictwem  w  Konkursie  lub  Loterii  w  celu  wyłonienia  zwycięzców,   przygotowania
wystawy oraz innych działań związanych z realizacją Projektu.

5. Administrator zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych zgromadzonych
podczas  realizacji  Projektu  po  zakończeniu  Projektu  i  sporządzenia  protokołu  usunięcia
danych.

6. Strony,  w  pełni  świadome  swoich  praw  i  obowiązków  wynikających  z  upoważnienia,
zobowiązują  się  i  potwierdzają,  że  w  wykonaniu  Projektu  będą  blisko  współpracować
w dobrej wierze i będą informować się wzajemnie o wszelkich faktach i okolicznościach,
które mogą wpłynąć na wykonanie Projektu.

7. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na warunkach wynikających z
Projektu. Administrator nie może przetwarzać Danych Osobowych w innym celu  przy czym
w szczególności nie może wykorzystywać Danych Osobowych do celów własnych.

8. Administrator zobowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić strony o wszelkich przypadkach
poważnych zakłóceń w działalności, wszelkich naruszeniach dotyczących ochrony Danych
Osobowych oraz innych nieprawidłowościach w przetwarzaniu Danych Osobowych. 
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