
REGULAMIN KONKURSU „EKO RZEŹBA” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs plastyczny dla 

szkół podstawowych i gimnazjów „Eko Rzeźba” organizowany przez Panią Agatę Sieprawską, 

zamieszkałą w Krakowie, pod adresem: ul. Twardowskiego 33a/2, 30-312 Kraków, legitymującą się 

dowodem osobistym numer: CCI502063, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Agata 

Sieprawska EVENTARIAT” z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Twardowskiego 33a/2, 30-312 

Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającą numer NIP: 6791878089 i numer REGON: 356585252 [dalej „Organizator”] 

działającą w imieniu i na zlecenie Zleceniodawcy. 

2. Organizator działa w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, pod 

adresem: Plac Szczepański 8/IV piętro, 31-011 Kraków, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców oraz 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000463849, posiadającym numer NIP: 6762465120 i numer REGON: 

122868161 [dalej „Zleceniodawca”], organizatora projektu pod nazwą „Czyste Tatry”, który odbędzie 

się na terenie Górnej Równi Krupowej w Zakopanem w dniach od 28 do 29 czerwca 2019 roku. 

3. Celem Konkursu jest wzbogacenie działań szkoły w zakresie poszerzania oraz rozpowszechnienia 

wśród dzieci i młodzieży, przedszkoli i szkół podstawowych wiedzy z tematu ochrony środowiska, a 

także rozwijanie wrażliwości ekologicznej.  

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs rozpoczyna się 10.05.2019 r. i trwać będzie do 31.05.2019 r. 

6. Konkurs jest konkursem z zakresu wiedzy, nauki o ekologii oraz sztuki.  

7. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

 Kategoria „Maluch”, obejmująca dzieci w wieku przedszkolnym - wszystkie grupy; 

 Kategoria „Junior”, obejmująca uczniów klas podstawowych I-III; 

 Kategoria „Senior”, obejmująca uczniów klas podstawowych IV-VIII oraz III klasy gimnazjum. 

8. Uczestnikiem konkursu jest placówka szkolna, która zgłasza jedną lub więcej klas lub grup dzieci w 

wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Są oni reprezentowani przez 

Opiekuna (nauczyciel, pracownik kultury, świetlicy).  

9. Zgłaszanie Prac Konkursowych odbywa się przez placówkę szkolną. 

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 



1) Autorze – oznacza to autora Pracy Konkursowej będącego grupą uczniów przedszkola, klasy szkoły 

podstawowej lub gimnazjum. 

2) Przedstawicielu Ustawowym Autora – oznacza to nauczyciela klasy zgłaszającej się do udziału w 

konkursie; 

3) Pracy Konkursowej – oznacza to rzeźbę sporządzoną w wymiarach nie przekraczających: 120 cm 

wysokości, 120 cm szerokości, wykonane dowolną techniką z materiałów ekologicznych, 

recyklingowych (makulatura, butelki plastikowe, puszki, itp.);  

4) Formularzu Zgłoszeniowym - oznacza to formularz zgłoszenia do Konkursu dostępny na Stronie 

Internetowej Zleceniodawcy www.czystapolska.org.pl, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

regulaminu; 

5) Laureacie – oznacza to Autora Pracy Konkursowej, która otrzymała nagrodę w Konkursie; 

6) Mediach Społecznościowych – oznacza to profil Zleceniodawcy na Facebooku oraz Instagramie; 

7) Organizatorze – oznacza to Agata Sieprawska EVENTARIAT; 

8) Patronie – oznacza to  

Urząd Miasta Zakopane,  

Tatrzański Park Narodowy,  

Sarantis Polska S.A. właściciel marki Jan Niezbędny, 

Polskie Koleje Liniowe, 

9) Zgłaszającym – oznacza to publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową, przedszkole lub gimnazjum 

dokonującą zgłoszenia Pracy Konkursowej; 

10) Fundator – oznacza to Tatrzański Park Narodowy, Sarantis Polska S.A. i  Polskie Koleje Liniowe 

11) RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 3 

 

1. Całkowita wartość puli nagród określonych w § 11 Regulaminie przekroczy 9.000 zł netto, (kwota 

słownie: dziewięć tysięcy złotych netto), uwzględniając ewentualny koszt wysłania nagrody lub 

wyróżnienia do Zgłaszającego. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 4 

 

1. Zgłaszającymi mogą być publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie 

gminy Zakopane. 

2. Praca Konkursowa musi zostać wykonana przez Autora. 

http://www.czystapolska.org.pl/


3. Zgłaszający zapewni, że Autorzy zaznajomią się z Regulaminem, w tym informacją o przetwarzaniu ich 

danych osobowych. 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH 

 

§ 5 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 maja 2019 (od godziny 00:00) i trwa do 31 maja 2019 (do godziny 

23:59). 

2. Prace Konkursowe będą przyjmowane w dwóch terminach: 4 czerwca 2019 oraz 5 czerwca 2019 w 

godzinach 10:00-15:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.  

3. Praca konkursowa jest pracą zbiorową, dotyczy kształtowania wiedzy o ekologii oraz poczucia 

odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Pogłębia wiedzę oraz wychowuje do rozumienia i 

poszanowania przyrody, a także praca ta, występując jako rzeźba przestrzenna w rozumieniu sztuki, 

rozwija umiejętności plastyczne. 

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie rzeźby dowolną techniką plastyczną z materiałów 

ekologicznych, recyklingowych (makulatura, butelki plastikowe, puszki, itp.) Rzeźba musi być 

sporządzona w wymiarach nie przekraczających: 120 cm wysokości, 120 cm szerokości. 

5. Procedura wyłaniania Laureatów trwać będzie od 10 czerwca 2019  do 14 czerwca 2019. 

6. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 14 czerwca 2019 na Stronie Internetowej oraz w Mediach 

Społecznościowych Stowarzyszenia Czysta Polska. 

7. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas Finału projektu CZYSTE TATRY, który odbędzie się w 

dniu 29 czerwca 2019. 

 

§ 6 

 

1. Procedura zgłaszania Prac Konkursowych: 

1) Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje poprzez wysłanie wypełnionego Formularza 

Zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: info@eventariat.pl lub na adres pocztowy 

EVENTARIAT ul. Halicka 10/11, pok. 102, 31-036 KRAKÓW. 

2) Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, Zgłaszający podaje: 

 prawidłowe dane, tj. nazwę szkoły, adres, dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail, 

klasę, kategorie wiekową oraz imię i nazwisko Przedstawiciela Ustawowego Autora,  

 dane zgłaszanej Pracy Konkursowej: datę wykonania oraz tytuł. 

3) Do Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest dołączenie: 

 Oświadczenia Przedstawiciela Ustawowego Autora o zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku Autora, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  
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4) Po wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego Zgłaszający ma obowiązek dostarczenia Pracy 

Konkursowej do Urzędu Miasta Zakopane, Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane  z 

dopiskiem: Konkurs Ekologiczny oraz numerem szkoły i klasą, która jest wykonawcą rzeźby.  

Prace przyjmowane są w dwóch terminach: 4 czerwca 2019r. lub 5 czerwca 2019r. w godzinach 

10:00 – 15:00 

5) Do przesłania Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest zaakceptowanie przez Zgłaszającego 

niniejszego Regulaminu i dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych powyżej;  

6) Zgłaszający nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszonych do Konkursu Pracach 

Konkursowych. 

2. Prace Konkursowe muszą spełniać następujące warunki techniczne:  

 praca musi zawierać tytuł zachęcający do promowania postawy ekologicznej. Zarówno wartość 

estetyczna plakatu, jak i treść hasła będą przedmiotem oceny przez Jury Konkursu; 

 prace muszą być sporządzone w wymiarach nie przekraczających: 120 cm wysokości, 120 cm 

szerokości, wykonane dowolną techniką z materiałów ekologicznych, recyklingowych (makulatura, 

butelki plastikowe, puszki, itp.);  

3. Prace niespełniające warunków technicznych wskazanych w ust.2 nie będą brały udziału w Konkursie, 

o czym Zgłaszający zostanie powiadomiony drogą mailową. 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

 

§ 7 

 

1. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu mogą być publikowane na Stronie Internetowej oraz w 

Mediach Społecznościowych Zleceniodawcy i projektu CZYSTE TATRY. 

2. Prace Konkursowe publikowane na Stronie Internetowej oraz w Mediach Społecznościowych 

Zleceniodawcy będą opatrzone tytułem Pracy Konkursowej oraz danymi Autora. 

 

§ 8 

 

1. Przesłanie pełnego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne: 

 z zapewnieniem przez Zgłaszającego, iż Autor posiada pełnię praw do jej eksploatacji i w żaden 

sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich; 

 ze zobowiązaniem się przez Zgłaszającego, iż w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby 

trzecie z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Zgłaszającego do Konkursu, 

podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia bezpodstawności 

zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty wynikające z tych roszczeń; 

 z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Przyznanie Pracy Konkursowej nagrody jest równoznaczne z nabyciem przez Organizatora, z chwilą 

wypłacenia nagrody, autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej. 



3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zgłoszonej Pracy 

Konkursowej, Zgłaszający, który dokonał jej zgłoszenia zostanie poinformowany niezwłocznie o takich 

roszczeniach. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 9 

 

1. Administratorem danych osobowych Autorów, Przedstawicieli Ustawowych Autorów oraz osób 

fizycznych reprezentujących Zgłaszających jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w 

następujący sposób: EVENTARIAT ul. Halicka 10/11, pok. 102, 31-036 KRAKÓW, adres e-mail: 

info@eventariat.pl.  

2. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w §7 zgodnie z przekazanym 

Formularzem Zgłoszeniowym, a także imię i nazwisko Opiekuna Autora. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania 

niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana Pracy Konkursowej do udziału 

Konkursu. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 Konkursu, w tym 

w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród; 

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy licencyjnej do Pracy Konkursowej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe, 

o których mowa w ust. 3, zgodnie z udzieloną licencją, w sposób nieograniczony czasowo, aż do 

momentu, w którym zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięte. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Organizatora.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

 dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) danych; 

 usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy cofnęliście Państwo zgodę na 

ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO; 

 ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w 

Konkursie; 

 niepodlegania decyzjom opartym na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu; 

 wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z 

udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem; 
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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego Administratora, ponieważ przetwarzanie nie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

8. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi wskazanymi 

w ust.1 lub 2. 

9. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.  

 

 

VI. JURY KONKURSU, WYBÓR LAUREATÓW 

 

§ 10 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu. 

2. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele: 

 Organizator 

 Przedstawiciel Urzędu Miasta Zakopane – patrona konkursu 

 Przedstawiciel Tatrzańskiego Parku Narodowego – patrona konkursu 

3. Jury Konkursu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. 

4. Na zlecenie Przewodniczącego Jury Konkursu, w terminie od 10 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. 

zostanie przeprowadzona ocena formalna Prac Konkursowych, mająca na celu zbadanie i potwierdzenie 

zgodności ze stanem faktycznym spełnienia przez Prace Konkursowe kryteriów formalnych 

określonych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej musi spełnić następujące kryteria formalne: 

 Kompletność Formularza Zgłoszeniowego, w tym w szczególności dostarczenie wymaganych zgód; 

 Odpowiedni status Autora;  

 Zgodność Pracy Konkursowej z warunkami technicznymi zawartymi w §6 pkt 2 Regulaminu.  

6. Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej zostanie opracowana lista Prac Konkursowych, które 

zostają zakwalifikowane do udziału w Konkursie.  

7. Zadaniem Jury Konkursu jest ocena merytoryczna zgłoszonych Prac Konkursowych i wybór do dnia 14 

czerwca 2019 r. Prac Konkursowych zakwalifikowanych do finału. 

8. Spośród Prac Konkursowych zakwalifikowanych do finału, Jury Konkursu wybierze trzy Prace 

Konkursowe, w każdej kategorii oraz nagrodę dla szkoły, 

9. Przewiduje się następujące nagrody: 

 Karta przedpłacona o wartości 1500zł (na zakup sprzętu lub materiałów edukacyjnych dla 

klasy) 



 Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN (trasa 

uzależniona od warunków pogodowych) oraz przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, 

 Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN do Doliny 

Kościeliskiej i ognisko na Polanie Rogoźniczańskiej, 

10. Wszystkie decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

11. Wybór finałowych Prac Konkursowych przez Jury Konkursu następuje w drodze uchwał 

podejmowanych zwykłą większością głosów. 

12. Przy ocenie merytorycznej Prac Konkursowych Jury uwzględnia następujące aspekty: 

 Pomysłowość; 

 Walory artystyczne; 

 Estetykę wykonania (dokładność i staranność wykonania prac itp.). 

13. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi 14 czerwca 2019r. na Stronie Internetowej 

(www.czystapolska.org.pl) oraz w Mediach Społecznościowych projektu CZYSTE TATRY. 

 

VII. NAGRODY 

 

§ 11 

 

1. Przewiduje się następujące nagrody: 

Kategoria „Maluch”, obejmująca dzieci w wieku przedszkolnym - wszystkie grupy  

 miejsce 1:  Karta przedpłacona o wartości 1500zł (na zakup sprzętu lub materiałów edukacyjnych 

dla klasy) 

 miejsce 2: Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN (trasa 

uzależniona od warunków pogodowych) oraz przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, 

 miejsce 3: Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN do Doliny 

Kościeliskiej i ognisko na Polanie Rogoźniczańskiej, 

Kategoria „Junior”, obejmująca uczniów klas podstawowych I-III; 

 miejsce 1:  Karta przedpłacona o wartości 1500zł (na zakup sprzętu lub materiałów edukacyjnych 

dla klasy) 

 miejsce 2: Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN (trasa 

uzależniona od warunków pogodowych) oraz przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, 

 miejsce 3: Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN do Doliny 

Kościeliskiej i ognisko na Polanie Rogoźniczańskiej, 

Kategoria „Senior”, obejmująca uczniów klas podstawowych IV-VIII oraz III klasy gimnazjum 

 miejsce 1:   Karta przedpłacona o wartości 1500zł (na zakup sprzętu lub materiałów edukacyjnych 

dla klasy) 

 miejsce 2: Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN (trasa 

uzależniona od warunków pogodowych) oraz przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, 

 miejsce 3: Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem tatrzańskim - pracownikiem TPN do Doliny 

Kościeliskiej i ognisko na Polanie Rogoźniczańskiej, 



 

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – nagrody w Konkursie z 

zakresu wiedzy, kultury, dziennikarstwa i sportu oraz te organizowane i ogłaszane przez media podlegają 

zwolnieniu do jednostkowej  kwoty 2 000 zł. zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 

dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 200 ze zm.).  

 

2. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z późn. zm.) jest Sarantis Polska S.A., 

Tatrzański Park Narodowy, Polskie Koleje Liniowe. 

 

§ 12 

 

Uprawnionym do odbioru nagrody jest Zgłaszający, który zgłosił Pracę Konkursową Laureata oraz Laureat, a 

także Przedstawiciel Ustawowy Autora zgodnie z danymi zgłoszonymi w Formularzu Zgłoszeniowym. 

 

§ 13 

 

1. Nagrody zostaną wręczone Zgłaszającym i/lub Laureatom i/lub Przedstawicielom Ustawowym 

Autorów podczas Finału projektu CZYSTE TATRY 2019, o której mowa w § 5 pkt 7. W przypadku 

nieobecności zarówno Zgłaszającego, jak i Laureata, jaki i Przedstawiciela Ustawowego Autora na 

konferencji, nagrody i zostaną przekazane do Urzędu Miasta Zakopane (adres: Tadeusza Kościuszki 13, 

34-500 Zakopane z dopiskiem: Konkurs Ekologiczny). 

2. Zgłaszający zobowiązany jest do informowania lub/i aktualizowania swoich danych kontaktowych 

podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w przypadku każdorazowej ich zmiany. Niedopełnienie tego 

obowiązku, może skutkować wysłaniem zawiadomienia na nieaktualny adres. W takiej sytuacji 

Zgłaszający może nie mieć możliwości odbioru nagrody lub zostanie obciążony kosztami ponownej 

wysyłki. 

 

VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

§ 14 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: EVENTARIAT 

ul. Halicka 10/11, pok. 102, 31-036 KRAKÓW, z dopiskiem „Reklamacja Konkurs EKO RZEŹBA” 

lub w formie elektronicznej na adres mailowy info@eventariat.pl tematem wiadomości „Reklamacja 

Konkurs EKO RZEŹBA”  

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty dostarczenia 

nagród Zwycięzcom. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres placówki szkolnej składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

(na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez 



osobę składającą reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie 

elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową w 

ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

 

 

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 15 

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018r. poz. 165, z późn. zm.). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Regulamin Konkursu jest w każdym czasie dostępny na Stronie Internetowej Zleceniodawcy, 

www.czystapolska.org.pl. 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 r. 

§ 17 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenia Autora  

2. Załącznik nr 2 – Formularz Zgłoszeniowy. 

 

 

http://www.czystapolska.org.pl/

