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KONKURS
"Czyste Góry Czyste Szlaki”	

REGULAMIN	

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Małopolskiego Konkursu ,,Czyste Góry Czyste
Szlaki”, zwanego dalej ,,Konkursem”,jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Tenczynku, przy ul. Na Grobli 42 wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000333984, NIP: 628 – 221 – 57 – 42, zwana
dalej ,,Organizatorem’’. Konkurs współorganizowany jest przez Klub Podróżników
Śródziemie, a finansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu "Czyste Góry Czyste Szlaki"
cykl akcji ekologiczno - edukacyjnych.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2014 r.
1.3. Zamknięcie Konkursu nastąpi 10 października 2014 r., a jego rozstrzygnięcie
dnia 13 października 2014 r.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń / uczennica szkoły podstawowej,
gimnazjum lub szkoły średniej z terenu Małopolski (dalej „Uczestnik”).
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej
mailem / pocztą / osobiście. Tematem pracy jest: ‘zaproponuj plakat /reklamę/
akcję promującą odpowiedzialne zachowanie się na szlakach i utrzymacie
czystości na terenach chronionych’. Praca może być wykonana techniką dowolną.
2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2.
oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do
niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych
czy systemu Uczestnika.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych
skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. KONKURS
3.1. Zgłoszenia będą oceniane ze względu na pomysł, zawartość merytoryczną i
kreatywność.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez
Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa, a
także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w
Urzędzie Patentowym.
4.2. Uczestnik zgłasza prace do Konkursu mailowo na adres:
ewelina.firrip@gmail.com lub na adres pocztowy: Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego i Przedsiębiorczości, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42, 32-065
Krzeszowice.
4.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 pracę.
4.4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa.
4.5. W przypadku gdy na zgłaszanych pracach widnieją rozpoznawalne osoby
Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną
prezentację pracy i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na
piśmie.
4.6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez
Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonej pracy na stronach internetowych
należących do Organizatora - www.firrip.com.pl i www.klubodroznikow.com
4.7. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega
na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności
poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
d) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.8. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone prace wyłącznie w czasie trwania
Konkursu.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez
Organizatora.
5.2. Jury biorąc pod uwagę pomysł, zawartość merytoryczną i kreatywność pracy
przyzna nagrody za:
a) I miejsce w konkursie
b) II miejsce w konkursie
c) III miejsce w konkursie
c) trzy wyróżnienia.
5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora i Sponsorów są:
Wizyta w radio na nagraniu o akcji podsumowującej ( 2 os), oraz zwrot kosztu
przejazdu z opiekunem, plecak turystyczny, materac samopompujący; wyróżnienia:
3 nagrody w formie albumowej.
5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące
nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na

osoby trzecie.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej
Konkursu www.firrip.com.pl i www.klubpodroznikow.com dnia 13 października 2014
r.
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu
rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród
pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest
w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną
zawierającą Jego dane adresowe.
6.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do szkoły każdego ze Zwycięzców
drogą pocztową lub przesyłką kurierską.
6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie
spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i
adresu szkoły) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w
przypadku wygranej.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia
odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w
Konkursie.
6.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na
przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto
uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska
i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach
internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w
innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników
Konkursu.
6.8. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów
administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich
poprawiania.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu
www.firrip.com.pl
7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail
ewelina.firrip@gmail.com
7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało
jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z
Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą
chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97,
poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

