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Manasterz, 15.10.2013 r. 

Regulamin Konkursu „Dzikie wysypiska śmieci – weź na cel!” 
realizowany w ramach projektu: „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE. 
1.1. „Konkurs Dzikie wysypiska śmieci – weź na cel!”, zwany dalej Konkursem jest realizowany w ramach 
projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” dofinansowanego z Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie.   

1.2. Wszystkie nagrody w konkursie zostały ufundowane dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU. 
2.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu z Pogórza 
Dynowskiego (Manasterz 203 , 37-230 Kańczuga), nr KRS 0000411187. 

2.2. Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Biura projektu:  

 pocztą tradycyjną: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 575, 37-230 Kańczuga, 
 mailem: dzikiewysypiska@czystepogorze.pl lub 
 tel. 508-930-105  

2.3. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie: 
www.DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU. 
3.1. Konkurs ma charakter: indywidualny i zespołowy.  
3.2. Indywidualnym uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba, która dokona rejestracji na stronie 
internetowej www.DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl  
W przypadku osoby niepełnoletniej wymaga się dołączenia pisemnej zgody rodziców lub przedstawicieli 
ustawowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie. 
3.3. Zespołowym uczestnikiem Konkursu może zostać:  

 klasa lub grupa składająca się z uczniów różnych klas, 
 grupa formalna z dowolnej instytucji (stowarzyszenie, fundacja, świetlica prowadzona przez 

dowolny podmiot, drużyna, hufiec związku harcerskiego, itp.),  
Wszelkie instytucje (zarówno szkoły jak i inne podmioty), w ramach których dokonano zgłoszeń 
zespołów muszą być: 

 zlokalizowane na terenie Pogórzy: Dynowskiego lub Przemyskiego (zgodnie z wykazem z pkt. 
3.2.)  

 reprezentowane przez osobę pełnoletnią (zwykle: nauczyciela lub wychowawcę). 
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3.4. Udział indywidualny w Konkursie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w Konkursie 
zespołowym  i odwrotnie. Każda z osób wchodzących w skład zespołu może jednocześnie wziąć udział 
jako indywidualny Uczestnik Konkursu.  

3.5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które pozostają pracownikami lub członkami Władz 
Organizatora, oraz członkami ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio 
udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.  
3.6. Grupy nieformalne nie mogą być uczestnikami Konkursu.  
3.7. Osoby i grupy wymienione w pkt. 3.5. i 3.6. mogą zgłaszać dzikie wysypiska śmieci poza Konkursem. 
 

IV. CEL I TEMATYKA KONKURSU. 
4.1. Cele Konkursu: 

 utworzenie internetowej mapy dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie Pogórza 
Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego, w wyniku której prowadzony będzie społeczny monitoring 
procesu likwidacji dzikich wysypisk śmieci.  

4.2. Każdy uczestnik Konkursu powinien odnaleźć i sfotografować dzikie wysypiska śmieci z obszaru 
Pogórzy: Dynowskiego albo Przemyskiego, zgodnie ze szczegółowym wykazem obszaru objętego 
Konkursem przedstawionym w Załączniku nr 1 oraz  udostępnionym pod adresem:  

 http://www.wybieram.czystepogorze.pl/program/na-jakim-obszarze-prowadzone-sa-dzialania-
programu.html  

4.3. Zadaniem każdego uczestnika Konkursu jest zgłoszenie jak największej liczby dzikich wysypisk 
śmieci występujących na obszarze Pogórza Dynowskiego lub Pogórza Przemyskiego.  

4.4. Sposób zgłaszania dzikich wysypisk w ramach niniejszego Konkursu możliwy jest wyłącznie 
za pośrednictwem serwisu: http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl i został on przedstawiony 
w pkt. „VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE” niniejszego Regulaminu.  
4.5. Organizator przyjmuje również zgłoszenia dzikich wysypisk śmieci przekazywane w inny sposób, niż 
za pomocą ww. serwisu (zob. pkt. 4.4.), ale wówczas zgłoszenia takie taktowane będą jako 
pozakonkursowe.  

 

V. CZAS TRWANIA KONKURSU. 
5.1. Konkurs rozpoczyna się 15.10.2013r. 

5.2. Termin zakończenia zgłaszania dzikich wysypisk w ramach Konkursu: 15.12.2013r. (decyduje data 
dostarczenia). 

5.3. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest w terminie: 16.12.2013r. Organizator zastrzega sobie 
prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu. 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 
6.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
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6.2. Udział w Konkursie wymaga zarejestrowania się na stronie internetowej: 

 http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl  
6.3. Uczestnik indywidualny dokonuje rejestracji na formularzu dla osoby indywidualnej, a osoba 
reprezentująca zespół (uczestnika zespołowego) dokonuje rejestracji wybierając spośród formularza dla 
klas lub grupy formalnej. 

6.4. Rejestracja wymaga wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych. Potwierdzeniem prawidłowej 
rejestracji jest otrzymanie (na podany adres e-mail) linka aktywacyjnego. Po jego uaktywnieniu 
i zalogowaniu w serwisie: http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl możliwe jest dodawanie dzikich 
wysypisk śmieci. 

6.5. W interesie uczestnika Konkursu jest logowanie się za pomocą wybranego loginu i hasła, wówczas 
nowo dodane dzikie wysypiska zostaną zapisane na konto danego uczestnika Konkursu.  
6.6. Po zalogowaniu się do serwisu http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl  należy na aktywnej 
mapie odnaleźć miejsce, gdzie znalezione zostało dzikie wysypisko śmieci i je zaznaczyć dołączając opis 
i fotografie.  
6.7. Dodane przez uczestnika dzikie wysypisko śmieci otrzyma status „Niezweryfikowane” i będzie 
widoczne wyłącznie dla uczestnika Konkursu, który je dodał oraz dla Organizatora.  
6.8. Po pozytywnej weryfikacji w terenie, dzikie wysypisko śmieci zostanie dodane do konta danego 
uczestnika Konkursu, a jednocześnie zostanie ono upublicznione w serwisie: 

  http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl  

6.9. Szczegółowe informacje na temat procesu dodawania dzikich wysypisk śmieci znajdują się w 
„Instrukcji” dostępnej na stronie internetowej: www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl  
6.10. Przysłane w ramach Konkursu fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej: 
www.DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl oraz na utworzonej stronie akcji na facebooku: „Dzikie 
wysypiska śmieci – weź na cel!”. 

6.11. Wypełnienie formularza, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczny 
z oświadczeniem, iż: 

 Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej 
całość praw autorskich, 

 Uczestnik posiada zgodę osób, w przypadku gdy takie widnieją na przesłanych fotografiach, 
na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach 
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 
praw określonych powyżej uczestnik Konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego 
tytułu, 
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 Przekazane zostały prawa do przesłanych fotografii, zgodnie z pkt. 10.6. 

6.12. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest doręczenie lub przesłanie podpisanej przez 
rodziców lub opiekuna prawnego zgody (zob. Załącznik nr 2. Zgoda na udział w Konkursie) 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2013 r. (decyduje termin doręczenia) na adres Biura 
projektu: 

 Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 203, 37-230 Kańczuga, z dopiskiem: "Dzikie 
Wysypiska”. 

6.13. Uczestnik Konkursu rejestrując się w serwisie: http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl 
oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa 
w Konkursie. 
6.14. Zabronione jest przysłanie fotografii sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie 
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków 
Konkursu. 

 
VII. DYSKWALIFIKACJA UCZESTNIKA. 
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu i usunięcia go z Konkursu 
lub listy rankingowej w przypadku: 

 złamania regulaminu, 
 niesamodzielnej pracy (plagiat), 
 zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem, 
 podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

 
VIII. KOMISJA OCENIAJĄCA I PRZEBIEG KONKURSU. 
8.1. Wszystkie nadesłane prace będą oceniane przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora. 

8.2.  Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez uczestnika warunków technicznych i formalnych 
wymaganych przez Organizatora. 

8.3. Drugim kryterium oceny będzie wybranie tych uczestników konkursu, którzy osobno dla każdej z 
kategorii (indywidualnej i zespołowej) zgłoszą najwięcej dzikich wysypisk śmieci. W przypadku równej 
liczby zgłoszeń decyduje wcześniejszy termin zgłoszenia.  

8.4. Pozytywna weryfikacja kryteriów: technicznych, formalnych i merytorycznego pozwoli na wybranie 
wśród: 

 indywidualnych Uczestników konkursu: 10 zwycięzców nagród,  
 zespołów uczestniczących w Konkursie: 3 zwycięskie drużyny (zespoły). 

8.5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 

 http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl/dzikiewysypiska/ w zakładce „Wyniki 
Konkursu”. 
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IX. NAGRODY. 
9.1. W Konkursie indywidualnym przewidzianych zostało 10 równorzędnych pakietów nagród, każdy o 
wartości  200,00 PLN (słownie: dwustu złotych). W skład każdego z pakietów wchodzą: zgniatarka do 
śmieci, zestaw eko-edukacyjny, książka i  eko-upominek. 

9.2. W Konkursie zespołowym przewidziane zostały 3 pakiety nagród, każdy o wartości  1000,00 PLN 
(słownie: jednego tysiąca złotych).  

9.3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

9.4. Nagrody zostaną wręczone podczas „Spotkania podsumowującego realizację projektu 
Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” lub przesłane zostaną pocztą (za potwierdzeniem 
odbioru). Dopuszcza się również osobiste odebranie nagród w Biurze projektu.  

 
X. PRAWA OSOBOWE ORAZ PRAWA DO FOTOGRAFII PRZEKAZANYCH W RAMACH 
KONKURSU. 
10.1. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 
danych osobowych, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wobec Uczestników 
wynikających z Regulaminu konkursu oraz w celach promocji innych działań Organizatora.  

10.2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania 
wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

10.3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” 
z siedzibą w Manasterzu 203, poczta Kańczuga 37-230. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania 
informacji środkami komunikacji elektronicznej o Konkursie lub innych inicjatywach Organizatora.  

10.4. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu za wyjątkiem 
informacji przekazanych na wezwanie uprawnionych organów, na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa.  

Dane osobowe nie są przekazywane Urzędom gmin lub innym podmiotom powiadamianym 
o zlokalizowanych dzikich wysypiskach śmieci. 
10.5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania danych 
kurierowi lub w placówce Poczty Polskiej w celu przesłania nieodebranych nagród.   

10.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji do swoich 
fotografii na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych 
na następujących polach eksploatacji: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (fotografii) - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
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techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 w zakresie rozpowszechniania utworu (fotografii) - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; 

jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie 
(oraz publikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika, ale bez podania ulicy i/lub 
bez numery domu/mieszkania) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej 
i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych oraz 
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 
11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

A) za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa 
w Konkursie, 
B) za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające 
z przyczyn niezależnych od niego, 
C) za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu 
nieprawidłowości po stronie Uczestników, 
D) za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności 
jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie 
sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku 
z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim, 
E) za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu spowodowane działaniami sił 
wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które 
odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych 
kosztów, 
F) za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, 
G)  z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje 
dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy. 

 
XII. POSTANOWINIA KOŃCOWE. 
12.1. Przesyłając formularz do Konkursu poprzez stronę internetową wskazaną w pkt. 6.2 Uczestnik 
potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
12.2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: 
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 http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl   

12.3.  Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu 
(w tym Regulaminu) przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród. Organizator zaleca 
uczestnikom Konkursu bieżące sprawdzanie informacji o Konkursie na stronach internetowych: 
www.Wybieram.CzystePogorze.pl oraz na:  http://www.dzikiewysypiska.czystepogorze.pl  

12.4.  Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzyga Organizator i są one ostateczne. 
12.5.  Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
12.6.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 


