
Regulamin konkursu

„Akcja – segregacja. 
2 x więcej, 2 x czyściej”

§1
Organizator
1. Organizatorem  konkursu  jest  Fundacja  Nasza  Ziemia,  z  siedzibą  w  Warszawie,

zarejestrowana pod adresem ul. Hoża 3m.5, 00-528 Warszawa,  fundacja@naszaziemia.pl,
www.naszaziemia.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez: Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000137164.

§2
Fundatorzy nagród

1. Fundatorem nagród w konkursie są Fundacja PlasticsEurope Polska i Cartoon Network.

§3
Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do szkół każdego szczebla oraz przedszkoli
2. Uczestnikiem jest klasa szkolna lub grupa uczniów pod kierownictwem nauczyciela.
3. Uczestnictwo zgłasza się poprzez rejestrację do konkursu. Formularz rejestracyjny dostępny

jest  w  internecie,  link  do  formularza  podany  będzie  na  stronie  internetowej
www.naszaziemia.pl.

4. Udział w konkursie można zgłosić do 15 października 2018, czyli do ostatniego dnia trwania
konkursu.
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§4
Przebieg konkursu i zadanie konkursowe

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu i trwa do 15.10.2018 r. włącznie.
2. Zadaniem  konkursowym  jest  przygotowanie  i  realizacja  lokalnej  kampanii  promującej

segregację odpadów, zwiększenie ilości odpadów poddawanych segregacji i jak najwyższy
poziom  poprawności  segregowania  odpadów,  zgodnie  z hasłem  tegorocznej  Akcji
Sprzątanie świata – Polska: „Akcja – segregacja. 2 razy więcej, 2 razy czyściej”.

3. Zadanie można wykonać w dowolnej formie.
4. Ocenie podlegać będzie relacja z przeprowadzonej kampanii.
5. Kryteria oceny:

(a) poprawność merytoryczna przekazywanych treści
(b) atrakcyjność form przekazywanych treści
(c) interaktywność  form  przekazywanych  treści  (kampanie  aktywnie  wychodzące  do

odbiorców i angażujące ich w przyswajanie przekazywanych treści będą wyżej oceniane
niż kampanie biernie podające informacje)

(d) zasięg kampanii  (szacunkowa liczba osób objęta kampanią,  rodzaje środowisk i  grup
objętych kampanią)

(e) realizacja  kampanii  poświadczona  przez  Urząd  Gminy  właściwy  dla  lokalizacji
Uczestnika.

6. Relacje do oceny przysyłane będą przez uczestników drogą elektroniczną. Relacje muszą
zawierać:
(a) opis  przebiegu  kampanii  i  zestawienie  efektów  w  formularzu  udostępnionym  przez

Organizatora zarejestrowanym Uczestnikom
(b) zawierać dokumentację fotograficzną lub filmową oraz dowolną inną, która zobrazuje

przebieg  i  efekty  przeprowadzonej  kampanii  przesyłane  drogą  mailową  lub  w  inny
sposób wskazany przez Organizatora zarejestrowanym Uczestnikom 

(c) potwierdzenie realizacji kampanii przez Urząd Gminy (skan lub zdjęcie poświadczenia).
7. Prace nie mogą być wulgarne ani obsceniczne, nie mogą być formą agitacji politycznej ani

religijnej, nie mogą szerzyć haseł rasistowskich.
8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
9. Prace, zgłoszone po terminie, bez względu na powód opóźnienia nie będą brały udziału

w dalszych etapach konkursu.
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

§5
Wyłonienie laureatów

1. Najlepsze  prace  zostaną wybrane  przez  jury  konkursu,  w którego skład  wejdzie:  dwóch
przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia oraz po jednym przedstawicielu Fundatorów nagród.

2. Spośród autorów prac  nadesłanych  w terminie  Organizator  wyłoni  po trzech laureatów
w dwóch kategoriach: przedszkoli i szkół.
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3. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  do  dnia  30  listopada  2018r. Wyniki  zostaną
opublikowane na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia.

§6
Nagrody

1. Jury konkursu wyłoni po trzech laureatów w dwóch kategoriach:
(a) I kategoria: przedszkola
(b) II kategoria: szkoły dowolnego poziomu nauczania 

2. W obu kategoriach przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia do pracowni  przyrodniczych i/lub na prowadzenie zajęć z  zakresu edukacji
odpadowej w szkole lub przedszkolu Uczestnika:
(a) 1 miejsce:  1.500 złotych (jeden tysiąc pięćset złotych)
(b) 2 miejsce: 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych)
(c) 3 miejsce: 500 złotych (pięćset tysiąc złotych)

3. Nagrody  zostaną  przekazane  na  podstawie  umowy  darowizny  podpisanej  między
Organizatorem a szkołą lub przedszkolem Uczestnika-Laureata konkursu.

4. Osoby,  które  będą  tworzyły  zgłaszany  przez  Uczestnika-Laureata  konkursu  zespół
przygotowujący i wdrażający kampanię (koordynator i jego zespół) otrzymają potwierdzenie
realizacji konkursu

5. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  ufundowania  dodatkowych  nagród  dla  zespołów
przygotowujących i wdrażających nagrodzone kampanie.

6. Przewiduje  się  możliwość  przyznania  przez  jury  dodatkowych  wyróżnień,  bez  nagrody
pieniężnej.

§7
Prawa autorskie i ochrona wizerunku

1. Uczestnik  zgłaszający  zadanie  konkursowe  zgadza  się  na  późniejsze  jego  nieodpłatne
wykorzystanie do celów informacyjnych i edukacyjnych przez Fundację Nasza Ziemia oraz
Fundatorów  nagród  na  wszelkich  polach  eksploatacji,  bez  ograniczeń  czasowych  ani
terytorialnych, w całości lub we fragmentach. 

2. Uczestnik pozyska zgodę na publikację wizerunku od osób,  które będzie eksponował  na
zdjęciach lub na nagraniach w dokumentacji  zadania oraz zapewni poinformowanie tych
osób,  że  wizerunek  może  być  publikowany  przez  Fundację  Nasza  Ziemia  i  Fundatorów
nagród jak w pkt. 1 

§8
Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)
w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i  przyznania nagrody, wydawania,
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odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo
wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§9
Odbiór nagrody i wyróżnień
1. Laureaci  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  konkursu  za  pośrednictwem  strony

internetowej  www.naszaziemia.pl oraz  poprzez  kontakt  indywidualny  (telefoniczny  lub
mailowy).

2. Kontakt  ze  zwycięzcami  Konkursu  w  celu  ustalenia  szczegółów  wysyłki  nagród  nastąpi
w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników. 

§10
Reklamacje

1. 1. W przypadku zastrzeżeń do prawidłowości  przebiegu Konkursu,  jego uczestnicy mogą
zgłosić  reklamacje  wyłącznie  na  piśmie  w terminie  3  dni,  liczonym  od  dnia  ogłoszenia
wyników  Konkursu  (decyduje  data  stempla  pocztowego)  pod  adresem  Organizatora
Konkursu.

2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje  będą rozpatrywane w ciągu  3  dni  po  upływie  terminu składania  reklamacji

przez powołaną w tym celu przez Organizatora komisję. Decyzja komisji będzie ostateczna.

§11
Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  zasad  regulaminu  oraz  prawo  odwołania
konkursu bez podania przyczyn.

2. Ewentualne  spory  miedzy  Organizatorem,  a  uczestnikami  Konkursu  będą  rozpatrywane
przez Sad Powszechny w Warszawie.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia pod adresem ul. Hoża
3/5, 00-528 Warszawa oraz na stronie internetowej www.naszaziemia.pl.

Regulamin przyjęty decyzją Zarządu Fundacji Nasza Ziemia w dn. 10 września 2018 roku.
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