
 

  

 

 
REGULAMIN KONKURSU  

Nowe ze starego. Konkurs ekologiczny. 

 

§1 

Organizator 

Konkurs o nazwie „Nowe ze starego. Konkurs ekologiczny” (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.” Współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska i zasadności ograniczania stopnia 

zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów wśród rodzin wielodzietnych.  

Rodzina, która chce wziąć udział w konkursie, powinna przygotować przedmiot wykonany z surowców 

wtórnych (rozumianych jako stare lub zużyte materiały) i przysłać do Organizatora konkursu jego 

prezentację wykonaną w formie krótkiego filmu lub zdjęć.  

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być Rodzina wielodzietna z minimum 4 dzieci (własnych bądź 

przysposobionych) mieszkająca w ramach jednego domostwa. 

2. Za dzieci uważa się także osoby, które ukończyły 18 lat, lecz nie ukończyły 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.  

3. Dziecko poczęte, jeszcze nienarodzone, zwiększa liczebność Rodziny.  

4. 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 lub/i jej prezentacji. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie Rodziny wielodzietne zamieszkujące teren archidiecezji gdańskiej. 

6. Zastrzega się, że faktyczne i aktualne zamieszkiwanie na terenie archidiecezji gdańskiej od min. 3 

miesięcy potwierdzone oświadczeniem oraz posiadanie co najmniej czworga dzieci (w znaczeniu wyżej 

określonym) jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełniania przez Uczestnika wyżej wskazanych warunków.  

8. W Konkursie nie mogą brać udziału Rodziny, których członkowie są zatrudnieni u Organizatora. 

 



 

  

 

 
§4 

Składanie prezentacji prac Konkursowych 

1.  Informacje jak należy przygotować pracę konkursową oraz zasady jej oceny określone są w Zał. 2 do 

niniejszego Regulaminu pn. „Zasady oceny prac konkursowych”. 

2. Prezentacje wykonanej pracy należy dostarczyć na nośniku pamięci  za pośrednictwem poczty lub kuriera na 

adres Organizatora (wskazany w § 1) albo złożyć osobiście w siedzibie Organizatora – w terminie do dnia  

30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie nośników pamięci 

w czasie przesyłki.  

§5 

Rozstrzygniecie konkursu 

1. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 1 września 2015 r. - poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Organizatora oraz poprzez informacje przekazane zwycięzcom w formie elektronicznej 

(mailowo).   

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 informacji, że nagrodzona praca lub jej prezentacja narusza warunki określone w niniejszym 

Regulaminie i załącznikach albo Uczestnik nie spełniał warunków udziału w konkursie, a złożył fałszywe 

oświadczenie w tym zakresie. 

 

§6 

Prawo własności i majątkowe prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, oświadcza, iż jest (członek jego Rodziny jest) autorem 

nadesłanej pracy i jej prezentacji oraz że złożona praca oraz jej prezentacja nie naruszają praw osób trzecich. 

2. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, oświadcza także, iż w przypadku zwycięstwa w konkursie, 

wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie (tj. wypożyczenie) Organizatorowi konkursu oryginału pracy 

konkursowej celem zorganizowania wystawy lub podobnego wydarzenia, wraz z przekazaniem stosownej 

nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatora do tworzenia własnych prezentacji pracy konkursowej i 

publikowania tychże prezentacji w nieograniczonym zakresie. 

 
§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody  

na ich przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb Konkursu, a nadto dla celów marketingowych, w tym 

związanych z rozpowszechnianiem prezentacji prac konkursowych. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. Uczestnik ma prawo dostępu 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. 

2. Uczestnik biorący udział w Konkursie może wyrazić zgodę na publikację wizerunku Uczestnika (całej Rodziny 

bądź poszczególnych jej członków. Wyrażenie takiej zgody nie jest obligatoryjne i nie wpływa na możliwość 

wzięcia udziału w Konkursie. 

3. 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 wady mogą 

być usunięte w ramach usuwania braków formalnych, przy czym nieusunięcie tychże braków skutkuje 

wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 

 
§ 8 

Nagrody  
 

1. Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 100 zwycięzców, którzy otrzymają w nieodpłatne użytkowanie 

nowe zmywarki. 

2. Korzystanie ze zmywarki odbywa się na następujących zasadach: 

a) Korzystanie odbywa się na podstawie odrębnej umowy użyczenia zawartej na okres 1 roku, zmywarka 

w tym czasie pozostaje własnością Organizatora, po upływie okresu 1 roku przechodzi ona na 

własność Uczestnika z zastrzeżeniem, iż przez 5 lat nie może on jej sprzedać.  

b) Korzystanie jest nieodpłatne, jednakże koszty napraw (pozagwarancyjnych) i eksploatacji zmywarki 

ponosi Uczestnik.  

c) Przekazanie zmywarki następuje w siedzibie Organizatora, koszt transportu do domostwa Uczestnika 

oraz ryzyko powyższego - ponosi Uczestnik. 

d) Organizator zobowiązuje się przeprowadzić dla Uczestnika przy przekazywaniu zmywarki szkolenie z 

używania tego sprzętu, 

e) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w chwili przekazania Uczestnikowi zmywarki do 

korzystania - nie ma obowiązku przyjąć w zamian zużytego urządzenia (zmywarki) Uczestnika, 

f) Zmywarka może być używana jedynie w gospodarstwie domowym Uczestnika i na jego potrzeby. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z zasadami Konkursu, stanowiąc 

jednocześnie akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.  

2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin i dokument pn.:„Zasady oceny prac 

konkursowych” będący załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu 

3. 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.  

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.  


