REGULAMIN KONKURSU
RAZEM OSZCZĘDZAMY WODĘ I ENERGIĘ
§1
Organizator
Konkurs o nazwie „Razem oszczędzamy wodę i energię” (dalej zwany Konkursem) organizowany jest przez
Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie (81-805 Sopot), Al. Niepodległości 778, zwaną dalej
Organizatorem
§2
Cel konkursu
Konkurs organizowany jest w ramach programu pod nazwą „Rodzina +. Zrównoważone korzystanie
z zasobów naturalnych.” Program współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat
racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą i energią elektryczną wśród rodzin wielodzietnych.
Zaangażowanie rodzin w niniejszy Konkurs ma zachęcić do uzyskiwania wiedzy o tym jak i dlaczego należy
dbać o środowisko. Programowi towarzyszyć będzie kampania informacyjno-edukacyjna o konieczności
racjonalnego gospodarowania woda i energią.
§3
Uczestnicy konkursu
1.

Poprzez Uczestnika Konkursu rozumie się Rodzinę wielodzietną, o jakiej mowa poniżej, biorącą udział
w Konkursie. Ilekroć jest mowa o Uczestniku – rozumie się pod tym zarówno całą Rodzinę, jak i też
pojedynczego jej członka, w tym w szczególności autora pracy konkursowej.

2.

Pod pojęciem Rodziny wielodzietnej rozumie się rodzinę posiadająca w ramach jednego gospodarstwa
domowego (domostwa) co najmniej pięcioro dzieci własnych bądź przysposobionych.

3.

Za dzieci w znaczeniu powyższym uważa się zstępnych (z ograniczeniem do dzieci) w wieku
do lat 18, a także zstępnych (z ograniczeniem do dzieci), którzy ukończyli 18 lat, lecz nie ukończyli 26
lat, a jednocześnie kontynuują naukę w formie dziennej w szkole średniej lub na studiach wyższych,
jednakże przynajmniej jedno dziecko w Rodzinie winno być niepełnoletnie.

4.

Dziecko poczęte, jeszcze nienarodzone zwiększa liczebność Rodziny.

5.

W Konkursie mogą brać udział jedynie Rodziny wielodzietne zamieszkujące teren województwa
pomorskiego.

6.

Zastrzega się, że zamieszkiwanie na terenie województwa pomorskiego potwierdzone meldunkiem oraz
posiadanie co najmniej pięciorga dzieci (w znaczeniu wyżej określonym) jest warunkiem uczestnictwa
w Konkursie.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełniania przez Uczestnika wyżej wskazanych
warunków.
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§4
Ogólna charakterystyka Konkursu
1.

Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszej rodzinnej pracy plastycznej promującej idee dbania
o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody przy jednoczesnym promowaniu wielodzietności.

2.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.

Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu Organizatorowi pracy plastycznej zgodnie
z niniejszym Regulaminem.

4.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z zasadami Konkursu,
stanowiąc jednocześnie akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.
§5
Warunki prac konkursowych

1.

Prace plastyczne składane w Konkursie winny odnosić się do tematu promowania idei dbania
o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody – zgodnie z charakterystyką wskazaną w § 4.

2.

Interpretacja tematyki jest dowolna, zależy od uznania Uczestnika.

3.

Technika wykonania prac dowolna.

4.

W konkursie nie biorą udziału rzeźby i prace przestrzenne.

5.

Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.

6.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, które nie były wcześniej nigdzie
prezentowane.

7.

Każdy Rodzina ma prawo złożyć jedną pracę.
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i dostarczeniem pracy ponosi Uczestnik. Koszy te nie podlegają zwrotowi.

9.

Prace naruszające obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. Komisja ma
prawo we własnym zakresie dokonać oceny naruszenia obowiązującego prawa – wykluczając
Uczestnika na tej podstawie z udziału w Konkursie.

10. Każda praca winna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora (autorów) oraz jego
adresem zamieszkania – zgodne z oświadczeniem stanowiącym zgłoszenie konkursowe.
§6
Składanie prac Konkursowych
1.

Pracę konkursową należy dostarczyć (za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście) na jeden z
adresów:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot lub
Caritas Diecezji Pelplińskiej. ul. Sambora 28, 83-130 Pelplin,
w terminie do dnia 16 maja 2014r. do godz. 16.00 (decyduje fizyczny wpływ pracy konkursowej)

2.

Prace przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Na pisemne
żądanie i na koszt Uczestnika prace te są zwracane Uczestnikowi.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie pracy
w czasie przesyłki.

4.

Wraz z pracą Uczestnik dostarcza Organizatorowi oświadczenie sporządzone według wzoru
wskazanego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu – tj. „Zgłoszenie udziału w konkursie”.

§7
Komisja Konkursowa i jej procedowanie
1.

Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez
Organizatora odrębnym zarządzeniem. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący, Sekretarz oraz
członkowie.

2.

Komisja realizuje swoje obowiązki na niejawnych posiedzeniach.

3.

Po upływie terminu zgłaszania prac Konkursowych, Komisja dokonuje oceny spełniania warunków
przez Uczestników.

4.

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik albo jego praca nie spełniają warunków udziału
w Konkursie – Komisja dokonuje wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5.

W przypadku stwierdzenia:
a) braku dostatecznych informacji potwierdzających spełnianie warunków Konkursu lub
b) braku wymaganych elementów oświadczenia składanego przez Uczestnika konkursu lub
c) niepodpisania pracy konkursowej lub
d) podejrzeń odnoszących się do naruszania przez pracę konkursową praw osób trzecich lub
obowiązujących przepisów prawa lub
e) niewymienionych powyżej braków formalnych
–
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- w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
6.

Wezwanie, o jakim mowa powyżej następuje telefonicznie (za odnotowaniem), mailowo
lub pisemnie – za pośrednictwem kuriera lub poczty albo do rąk własnych Uczestnika – stosownie do
decyzji komisji Konkursowej.

7.

Nieusunięcie braków formalnych lub nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie (liczy się data
wpływu do Organizatora) – spowoduje wykluczenie Uczestnika z konkursu.

8.

Zastrzega się, że w sytuacji niekompletnego wypełnienia oświadczeń, w efekcie czego wezwanie do
usunięcia braków formalnych nie będzie możliwe – Uczestnicy zostaną wykluczeni bez wezwania do
uzupełnienia lub wyjaśnienia, a prace konkursowe będą pozostawione bez rozpoznania.

9.

Wykluczeniu podlegają także Uczestnicy, których prace zostały zniszczone w czasie przesyłki lub innego
sposobu dostarczania, a także Uczestnicy, którzy złożyli więcej niż jedną pracę.

10. Prace Uczestników wykluczonych z Konkursu mogą zostać odesłane na koszt Uczestnika –
po zgłoszeniu w tym zakresie pisemnego żądania. Niezależnie od tego Uczestnicy wykluczeni mogą
odebrać swoje prace w siedzibie Organizatora, za pokwitowaniem.
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do merytorycznej oceny prac.
12. Komisja przyznaje każdej pracy punkty w skali od 0 do 10 z uwzględnieniem:
a) oryginalności pomysłu i wykonania pracy,
b) jakości wykonania,
c) dopasowania się pracy w koncepcję Konkursu,
d) czytelności przekazu.
13. Komisja składa swoje oceny na formularzach ocen.

Komisja

przystępuje

14. Niezależnie od powyższego, Komisja przyznaje dodatkowe punkty Uczestnikom za każde dziecko
powyżej liczby 5 (2 punkty od kolejnego dziecka).
15. Kolejno Sekretarz Komisji zliczy punkty przyznane każdej pracy i każdemu Uczestnikowi. Na tej
podstawie wyłonieni zostają zwycięzcy – w liczbie maksymalnie 80 Rodzin.
16. W przypadku takiej samej ilości punktów dla poszczególnych Uczestników powodującej niemożność
wyłonienia właściwej liczby zwycięzców lub przyznania im konkretnego miejsca, Komisja Konkursowa
dokonuje ponownej oceny prac tychże Uczestników posiadających taką samą liczbę punktów.
17. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządza się pisemny protokół. Protokół nie jest jawny dla
Uczestników, jednakże Komisja może postanowić o jego ujawnieniu.
§8
Rozstrzygniecie konkursu
1.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2014 r.- poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Organizatora oraz poprzez informacje przekazane zwycięzcom w formie telefonicznej (za
odnotowaniem), mailowo lub pisemnie – za pośrednictwem kuriera lub poczty albo do rąk własnych
Uczestnika – stosownie do decyzji komisji Konkursowej

2.

Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (nie przysługuje odwołanie).

3.

Komisja ma prawo przyznania odrębnych wyróżnień poszczególnym pracom.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięzców bez podania
przyczyny.

5.

Zwycięzca może zrezygnować z przyznanej nagrody.

6.

Organizator jest uprawniony do anulowania wyników Konkursu, w tym odbioru zwycięzcy nagrody w
przypadku powzięcia informacji, że nagrodzona praca narusza warunki określone w niniejszym
Regulaminie lub Uczestnik nie spełniał warunków udziału w konkursie, a złożył fałszywe oświadczenie
w tym zakresie.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Komisja dokona ponownej kwalifikacji zwycięzców
na podstawie przyznanych poszczególnym Uczestnikom punktów.

§9
Prawo własności i majątkowe prawa autorskie
1.

Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, oświadcza, iż jest (członek jego Rodziny jest) autorem
nadesłanej pracy oraz że złożona praca nie narusza praw osób trzecich.

2.

Jednocześnie, wraz z przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora
własność złożonego egzemplarza pracy konkursowej. W razie zażądania przez wykluczonego
Uczestnika zwrotu pracy – własność zwrotnie przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania pracy.

3.

Treść oświadczenia odnoszącego się do praw autorskich zawarta jest w Załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu. Niepodpisanie tego oświadczenia lub inne jego wadliwości mogą być
usunięte w ramach usuwania braków formalnych – przy czym nieusunięcie tychże braków skutkuje
wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody
na

ich

przetwarzanie

przez

Organizatora,

dla

potrzeb

Konkursu,

w

tym

związanych

z weryfikacją Uczestników Konkursu, publikacją wyników konkursu w formie ogłoszeń ustnych,
papierowych, nadto - w prasie, telewizji oraz w sieci Internet oraz potrzeb związanych z wręczeniem
nagród i zawarciem umów użyczenia, o jakich mowa w § 11, a nadto dla celów marketingowych, w tym
związanych z rozpowszechnianiem prac konkursowych w zakresie opisanym w Załączniku Nr 1 do
Regulaminu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.).
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do swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i osiągnięcia
jego celów.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie może wyrazić zgodę na publikację wizerunku Uczestnika (całej
Rodziny bądź poszczególnych jej członków) – w prasie, telewizji oraz w sieci Internet w związku z
wszelką promocją Konkursu, informowaniem o jego przeprowadzeniu, ogłoszeniem o wynikach
Konkursu i informacją o przekazaniu nagród, jak również dla celów rozpowszechniania idei Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz.U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631 z późn. zm) . Wyrażenie takiej zgody nie jest obligatoryjne i nie wpływa na możliwość
wzięcia udziału w Konkursie.
4. Treść oświadczenia odnoszącego się do danych osobowych oraz zgody na publikowanie wizerunku
zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niepodpisanie tego oświadczenia lub inne
jego wadliwości mogą być usunięte w ramach usuwania braków formalnych – przy czym nieusunięcie
tychże braków skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
§ 11
Nagrody
1.

Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 80 zwycięzców, którzy otrzymają w nieodpłatne
użytkowanie nowe pralki o wysokiej klasie oszczędności wody i energii, minimalizujące koszty
eksploatacji oraz umożliwiające czynne wdrożenie programu dbania o środowisko naturalne w
gospodarstwach domowych.

2.

Korzystanie z pralki odbywa się na następujących zasadach:
a)

Korzystanie odbywa się na podstawie odrębnej umowy użyczenia zawartej na okres 5 lat, pralka
w tym czasie pozostaje własnością Organizatora, po upływie okresu 5 lat przechodzi ona na
własność Uczestnika.

b) Korzystanie jest nieodpłatne, jednakże koszty napraw (pozagwarancyjnych i eksploatacji pralki
ponosi Uczestnik.
c)

Przekazanie pralki następuje w siedzibie Organizatora, koszt transportu do domostwa
Uczestnika oraz ryzyko powyższego - ponosi Uczestnik.

d) Organizator zobowiązuje się przeprowadzić dla Uczestnika przy przekazywaniu pralki szkolenie
z używania tego sprzętu,

e)

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w chwili przekazania Uczestnikowi pralki
do korzystania - nie ma obowiązku przyjąć w zamian zużytego urządzenia (pralki) Uczestnika,

f)

Pralka może być używana jedynie w gospodarstwie domowym Uczestnika i na jego potrzeby.
§12
Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu oraz jego wiążącej interpretacji. Zmiany Regulaminu
oraz jego interpretacje będą publikowane na stronie internetowej Organizatora. Zmiany te i interpretacje
wiążą Uczestników od dnia publikacji.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

