
REGULAMIN PROJEKTU „ALTERNATYWNA WARSZAWA - NOWA SZKOLNA ULICA” 

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia projektu 

społecznego pod nazwą „Alternatywna Warszawa - Nowa Szkolna Ulica” (określanego dalej jako 

„Projekt”). 

2. Organizatorem Projektu są Fundacja Rodzic w mieście, Warszawski Alarm Smogowy, Fundacja 

Wzornictwo i Ład (określany dalej jako „Organizator”). 

3. Celem projektu edukacyjnego jest: 

a) stworzenie modelu współpracy szkoły, rodziców, dzieci i mieszkańców z władzami na rzecz 

realnej zmiany szkolnej ulicy na bezpieczniejszą; 

b) zachęcenie do zmiany nawyków podróży do szkoły;  

c) zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; 

d) zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. 

4. Projekt trwa w dniach od 1 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku (określanych dalej jako 

„Okres Trwania Projektu”). 

5. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być grupy składające się z co najmniej 5 osób fizycznych, które 

wyraziły chęć wzięcia udziału w Projekcie poprzez zgłoszenie dokonane u Organizatora do dnia 

25 stycznia oraz jednocześnie spełnią warunki określone w Regulaminie (określanych dalej 

łącznie jako „Uczestnik”). W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest dostarczenie zgody 

opiekuna prawnego na uczestnictwo przez nich w Projekcie. 

2. Członkami Uczestnika nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące z nim, 

bądź świadczące usługi na jego rzecz w związku z przeprowadzeniem Projektu, bez względu na 

podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz 

rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.  

3. Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 

całości. Przystępując do Projektu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Projekcie.  

4. Uczestnictwa w Projekcie, a także praw lub obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić 

na inne osoby.  

 

§ 3. ZASADY PROJEKTU 

 

1. Każdy Uczestnik (grupa Projektowa) na etapie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązana jest do 

przekazania uzupełnionego formularza zgłoszeniowego a także, do wskazania Lidera, który 

będzie odpowiadał za Uczestnika i kontakt z Organizatorem. 

2. W Projekcie może wziąć udział nie więcej niż 5 Uczestników (grup projektowych) – o kwalifikacji 

do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Projekt polega na: 

a) uczestnictwie przez wszystkich członków Uczestnika w 5 spotkaniach warsztatowych; 

b) przeprowadzeniu przez Uczestnika, w Okresie Trwania Projektu, nie mniej niż 1 lekcji z 

zakresu bezpieczeństwa podróży dla uczniów szkoły wskazanej przez Organizatora; 



c) sporządzeniu przez Uczestnika prototypu zmiany ulicy szkolnej na bezpieczniejszą 

(określanych dalej jako „Prototyp”).  

4. Zakończeniem Projektu jest wykonanie i przekazanie ostatecznej wersji Prototypu 

przedstawicielowi Organizatora. 

5. Prototyp nie może zawierać wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także 

treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób 

bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobro osobiste i prawa 

autorskie).  

6. Uczestnik w Okresie Trwania Projektu może dokonać tylko jednego zgłoszenia udziału w 

Projekcie. Oznacza to m.in., że jeden Uczestnik nie może wykonać więcej niż jednego Prototypu 

a także jedna osoba fizyczna może być członkiem jedynie jednego Uczestnika. W przypadku 

zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednego Prototypu ocenione zostanie weźmie udział 

wyłącznie pierwszy zgłoszony Prototyp danego Uczestnika.  

 

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW PROJEKTU 

 

1. Zwycięzcą Projektu (określanym dalej jako „Zwycięzca”) będzie Uczestnik, którego Prototyp 

zostanie najwyżej oceniony przez komisję składającą się z pięciu przedstawicieli Organizatora 

(określanych dalej jako „Komisja”).  

2. Komisja dokona wyboru zwycięskiego Prototypu według swojego wyłącznego, swobodnego 

uznania. Kryterium wyboru zwycięskiego Prototypu stanowić będą w szczególności 

ciekawość/innowacyjność rozwiązania, możliwość jego wdrożenia, stopień zapewnienia 

bezpieczeństwa przez zaproponowane w Prototypie rozwiązanie.  

3. Wyniki Projektu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, do dnia 10 lipca 2022 

roku.  

4. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenie Zwycięzcy Projektu, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: 

kontakt@rodzicwmiescie.pl, następujące dane członków zwycięskiego Uczestnika: imiona i 

nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania.  

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA Z PROTOTYPU 

 

1. Uczestnicy oświadczają, że będą wyłącznymi autorami Prototypów zgłoszonych w ramach 

realizacji Projektu i z tego tytułu przysługiwać im będzie do nich pełnia autorskich praw osobistych 

i autorskich praw majątkowych, a ponadto oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność 

za to, że korzystanie z nich przez Organizatora nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, w tym 

w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Naruszenie przez Uczestnika 

powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować 

będzie wykluczeniem Uczestnika z Projektu.  

2. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Projekcie udziela Organizatorowi, w zamian za 

możliwość udziału w Projekcie, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego ilościowo, 

przedmiotowo, czasowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych 

i praw zależnych do Prototypu, w celach związanych z przeprowadzeniem Projektu, w tym w celu 

wyłonienia jego Zwycięzcy.  

3. W razie wygranej Zwycięzca, z chwilą ogłoszenia wyników Projektu, przenosi na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do zwycięskiego Prototypu (bez jakichkolwiek 

ograniczeń ilościowych, przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez wynagrodzenia, na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.), w tym w 

szczególności na polu eksploatacji obejmujący uprawnienie do rozpowszechniania udostępniania 



tego zwycięskiego Prototypu w sieciach komputerowych, w tym w szczególności w sieci Internet, 

poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych 

egzemplarzy oraz możliwości realizacji inwestycji na podstawie zwycięskiego Prototypu.  

4. Zwycięzca zezwala na dokonywanie przez Organizatora opracowań jego Prototypu w tym 

dokonywania jego skrótów oraz wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zgłoszenia 

Projektowego – jako utworu w rozumieniu art. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach, na 

takich samych polach eksploatacji, jak określono w ust. 3 powyżej.  

5. Ponadto, Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu Uczestnika jego 

autorskich praw osobistych do jego Prototypu.  

 

§ 6. NAGRODY 

 

1. Za uzyskanie statusu Zwycięzcy nie jest przewidziana nagroda. 

 

§ 7. REALIZACJA PROTOTYPU 

 

1. Organizator nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnienia, że zwycięski Prototyp zostanie 

zrealizowany. Możliwość realizacji zwycięskiego prototypu jest niezależna od Organizatora.  

2. W przypadku realizacji Prototypu Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu odrębne 

wynagrodzenia. 

 

§ 8 DANE OSOBOWE 

 

1. Dane osobowe Uczestników o będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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”), na potrzeby przeprowadzenia Projektu, 

w szczególności wyłonienia Zwycięzcy oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o 

którym mowa w § 9 Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzcy przetwarzanych w ramach 

Projektu, jak również dane osobowe podmiotów składających reklamację w zakresie Projektu, 

jest Fundacja Rodzic w mieście z siedzibą w Warszawie, ul Piękna 28A lok. 26, 00-547 Warszawa 

(KRS: 0000697187), z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres 

e-mail: kontakt@rodzicwmiescie.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników, które mogą obejmować nazwę Profilu, wizerunek, imię oraz 

nazwisko będą przetwarzane w następujących celach: 

a. organizacji i przeprowadzenia Projektu, w tym obsługi zgłoszeń Prototypów i wyłonienia 

Zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na przeprowadzeniu Projektu; 

b. publikacji Prototypów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na wykonywaniu działań 

marketingowych administratora; 

c. publikacji wizerunku Uczestników - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 

Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) 

d. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 

ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw. 



4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Projekcie. 

5. Dane osobowe osób składających Reklamację które mogą obejmować imię, nazwisko oraz adres 

e-mail bądź adres korespondencyjny, mogą być przetwarzane w celach: 

a. rozpatrzenia ich reklamacji - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw. 

6. Przekazanie minimalnego zakresu danych osobowych umożliwiających identyfikację przez osobę 

składającą Reklamację jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania 

reklamacyjnego. 

7. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługuje: 

a. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – mogą oni w 

każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, 

bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

b. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – mogą oni w każdym czasie 

sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega 

ocenie Administratora 

8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, których dane osobowe 

przetwarzane są w związku z Projektem, mają w każdym czasie prawo do żądania od 

administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje im również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu 

nadzorczego. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych organizacji 

międzynarodowej. 

10. Możliwe jest, że przekaże dane Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w 

szczególności administratorom portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Takie 

przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który 

zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w 

programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (w 

razie przekazywania danych do USA). 

11. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Projektu 

i wdrożenia Prototypu w życie, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z 

przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych. 

12. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

operatorom systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym 

narzędzia z zakresu: marketingu, firmom audytorskim oraz kancelarii prawnej. 

 

§ 13 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Projektu, Uczestnicy mogą zgłaszać 

w szczególności drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@rodzicwmiescie.pl (określany 

dalej jako: „Reklamacja”) zawierając w tytule „Projekt Nowa Ulica Szkolna”.  

2. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia, nazwiska oraz adresu email bądź adresu 

korespondencyjnego, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.  

3. Reklamacje są przyjmowane w Okresie Trwania Projektu oraz w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia Zwycięzcy.  

4. Reklamacje rozpatruje Komisja, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

postępowania reklamacyjnego.  

5. Komisja rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  



7. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik bądź inna osoba zgłaszająca 

Reklamację zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, 

w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.  

8. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w 

żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.alternatywnawarszawa.pl/nowa-szkolna-ulica/.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych 

przyczyn, za które uważa się (katalog zamknięty):  

a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Projektu, wpływająca na 

wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Projektu określone w 

Regulaminie;  

b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień 

lub wytycznych wynikających z: − decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora 

organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w 

zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników Projektu określone w Regulaminie;  

c.  zmianę sposobu przeprowadzania Projektu spowodowana wyłącznie względami 

technicznymi lub technologicznymi.  

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.alternatywnawarszawa.pl/nowa-szkolna-ulica/ oraz poprzez wiadomość mailową 

wysłaną z odpowiednim wyprzedzeniem do Uczestników.  

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie 

internetowej względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku 

Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 

Projekcie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.  

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


