REGULAMIN KONKURSU
„Ekologiczne charaktery”

I. ORGANIZATORZY
1.

Organizatorem i administratorem danych konkursu jest Fundacja Nasza
Ziemia ul. Hoża 3 m. 5 00-528 Warszawa NIP: 525-19-68-693 REGON: 01-09-53867 KRS: 0000137164
oraz
Wydawnictwo Charaktery, NIP 657-24-09-207 REGON: 29-24-00-055 KRS:
292400055
(podmioty zwane dalej „Organizatorami”).

II. UDZIAŁ W KONKURSIE
1.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie
wzięcia udziału w Konkursie:
a. Ukończyły 18 rok życia.
b. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć
udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
c. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby nie
posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursie jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub
opiekunów prawnych.
d. Posiadają aktywne konto na portalu Facebook.
e. Zaakceptowały niniejszy Regulamin.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, jak również
członkowie najbliższej rodziny tych osób tj. wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU
1.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 12.00 w dniu 10 września 2019 roku a zakończy
się w dniu 13 października 2019 roku o godzinie 23.59.
2. Konkurs odbywa się w 5 turach (dalej: „Tury”), w następujących terminach:
a) Tura I - w terminie 10 września – 15 września 2019 roku;
b) Tura II - w terminie 16 września – 22 września 2019 roku;
c) Tura III - w terminie 23 września – 29 września 2019 roku;
d) Tura IV – w terminie 30 września – 6 października 2019 roku;
e) Tura V – w terminie 7 października – 13 października 2019 roku;
W terminach wskazanych powyżej możliwe jest dokonanie zgłoszenia udziału w
danej Turze Konkursu.
3. Platformą
konkursową
są
media
społecznościowe:
Instagram
(www.instagram.com)
oraz
Facebook
(www.facebook.com).
Konkurs
komunikowany i rozstrzygnięty będzie w mediach społecznościowych, w
szczególności na profilach kanału Fundacja Nasza Ziemia i Wydawnictwa
Charaktery.
4. Portal Facebook nie zbiera żadnych danych osobowych dostarczanych w związku
z Konkursem. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany ani
administrowany przez Facebooka lub związany z nim.

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1.

Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą wykonać Zadanie Konkursowe
tj.
a. Wykonać zdjęcie lub nagrać film interpretujące temat przewodni
konkursu: „Pokaż nam swoje ekonawyki”.
b. Dodać Zadanie Konkursowe na swoim profilu na portalu Instagram lub
Facebook, oznaczając ją hasztagiem #ekologicznecharaktery oraz
oznaczając profil @naszaziemia lub/i @charaktery
2. Podczas całego trwania konkursu profil, z którego dodano Zadanie
Konkursowe musi mieć status „publiczny”, tak aby Komisja mogła
zweryfikować zgodność zgłoszenia z Regulaminem Konkursu.
3. Zadanie Konkursowe, czyli zdjęcie lub film razem z ewentualnym opisem
zwane jest dalej „Dziełem”.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody
wynikające z naruszenia Wytycznych dotyczących Dzieła omówionych poniżej
lub spowodowane przez to naruszenie. Jeżeli roszczenie z tego tytułu zostanie
wysunięte przez osobę trzecią, Uczestnik wystąpi w obronie Organizatora

Konkursu oraz w pełni zabezpieczy go i zwolni z odpowiedzialności w związku
z takim roszczeniem. Uczestnik we wszelkich okolicznościach zapewnia, że
posiada prawa do korzystania z Dzieła. Uczestnik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest osobą wyłącznie
upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących
ochrony praw autorskich, a korzystanie z dzieła nie narusza praw osób
trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do przeniesienia praw do
korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia. Uczestnik
akceptując regulamin, oświadcza, że przenosi na Organizatora nieograniczone
prawa do korzystania z dzieła bez wynagrodzenia.
a. Dzieło musi spełniać następujące wytyczne. Nie może:
i.
być sprzeczne z prawem;
ii. naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich;
iii. zawierać słów wulgarnych;
iv. zawierać szokujących treści;
v. być obsceniczne, pełne agresji lub przemocy;
vi. być niezgodne z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi
i/oraz moralnymi;
vii. zawierać treści pornograficznych ani erotycznych;
viii. obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla
Organizatora;
ix. obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika;
x. obraźliwe dla osób trzecich;
xi. zawierać danych osobowych osób trzecich, za wyjątkiem
Uczestnika;
xii. zawierać marek ani produktów konkurencyjnych;
xiii. zawierać ani sugerować treści reklamowych;
xiv. wskazywać innych stron internetowych;
b. W przypadku, gdy treść Dzieła jest sprzeczna z powyższymi zasadami
Organizator jej nie zatwierdzi i poinformuje o tym Uczestnika w
wiadomości prywatnej, podając powód.
c. Dzieła mogą zostać wykorzystane i opublikowane przez Organizatora
na profilu Facebookowym lub stronie internetowej.

V. ZWYCIĘZCY
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

W celu wyłonienia Laureatów oraz oceny nadesłanych Zadań Konkursowych
Organizator Konkursu powołuje Jury.
Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz
nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury konkursu wchodzi 4
przedstawicieli Organizatorów Konkursu lub osób przez Niego wybranych.
Kryterium wyboru Zadań Konkursowych będzie swobodna ocena Jury,
dokonana zgodnie z art. 921 § 2 Kodeksu Cywilnego, pozwalająca uznać je za
najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.
Jury dokona wyboru Zwycięzcy w każdej Turze Konkursu, w terminie do 10
(dziesięciu) dni od zakończenia danej Tury Konkursu. Spośród wszystkich
prawidłowo zgłoszonych Zgłoszeń Konkursowych Jury wybierze 35 (słownie:
trzydzieści pięć) Zgłoszeń Konkursowych i 2 (słownie dwa) zgłoszenia
wyróżnione.
Uczestnikom, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję
(dalej: „Zwycięzcy”) zostaną przyznane nagrody, o których mowa w paragrafie
VI Regulaminu.
Jury Konkursu może również przyznać nagrody dodatkowe w postaci
Wyróżnień ze wszystkich Zgłoszeń Konkursowych.
Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości PRIV
oraz w komentarzu pod ich Zgłoszeniami Konkursowymi w serwisie Facebook
i Instagram.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń do Konkursu w danej Turze
Konkursu lub w przypadku, gdy w ocenie Komisji przesłane Zgłoszenia
Konkursowe nie spełniają kryteriów uprawniających do przyznania nagród w
liczbie wskazanej w paragrafie V pkt. 4 Regulaminu, utraci prawo do
otrzymania nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, niewydane w
danej Turze Konkursu nagrody wchodzą do puli nagród do wygrania w
kolejnej Turze Konkursu. Nagrody nie wydane po zakończeniu ostatniej Tury
Konkursu pozostają własnością Organizatora.

VI NAGRODY
1.

Wybór Laureatów nastąpi do 10 dni roboczych od daty zakończenia trwania
Tury Konkursu.
2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami”):
a. Nagroda I stopnia – 2 dniowy pobyt wraz z warsztatem rozwojowym dla
1 osoby, w ośrodku wskazanym przez Organizatora (dalej: „Obiekt”)
(dalej: „Nagroda I stopnia”); w Konkursie zostanie wydane 10 (dziesięć)
nagród, o których mowa powyżej, po 2 (dwie) w każdej Turze Konkursu,
z zastrzeżeniem punktu 9 paragraf V.
Data skorzystania z pobytu i warsztatu w Obiekcie zostanie ustalona po
zakończeniu konkursu i skonsultowaniu terminu ze wszystkimi
zwycięzcami.
b. Nagroda II stopnia - zestaw zawierający 1 torbę bawełnianą „Czuję
Naturę Dbam o Naszą Ziemią” i 1 roczną prenumeratę elektronicznego
wydania czasopisma Charaktery w wersji premium (12 wydań
Charakterów (e-pub, mobi, pdf) oraz w wersji na urządzenia z system:
iOS oraz Android + co miesiąc ebook (e-pub, mobi) + nielimitowany
dostęp do wszystkich treści na portalu charaktery.eu (dalej: „Nagroda II
stopnia”); w Konkursie zostanie wydanych 30 (trzydzieści) nagród, o
których mowa powyżej, po 5 (pięć) w każdej Turze Konkursu, z
zastrzeżeniem punktu 9 paragraf V
c. Wyróżnienie:
i.
zestaw zawierający 1 torbę bawełnianą „Czuję Naturę Dbam o
Naszą Ziemią” oraz 1 album wydany przez Dom Wydawniczy
„Rebis” - „Nasza planeta”
ii. zestaw zawierający 1 torbę bawełnianą „Czuję Naturę Dbam o
Naszą Ziemią” oraz 1 voucher na kolację w Park Cafe Konstancin
"Casino Palace.
3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w ciągu 7 dni od zakończenia
Konkursu, korzystając z wiadomości prywatnej (priv). Organizator podejmie
najwyżej 3 próby skontaktowania się z każdym Zwycięzcą. Jeżeli Zwycięzca nie
odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu 8
(ośmiu) dni roboczych od pierwszej próby nawiązania kontaktu, Zwycięzca traci
prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej
możliwości odbioru Nagrody. Zwycięzcy mają obowiązek współpracować z
Organizatorem w celu należytego odebrania Nagrody. Zwycięzcy muszą
sprawdzić wszystkie foldery swojej skrzynki odbiorczej, w tym spam, ponieważ
mogą tam trafić wiadomości z powiadomieniami.
4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on
wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w celu

potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę
ani wymienione na gotówkę.
5. Organizator przekazuje Nagrodę Zwycięzcy na adres wskazany do
korespondencji. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który
Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo
do Nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub
korzystania z Nagrody przez Zwycięzców.

VII PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na
potrzeby wysyłki nagród. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest
w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy
Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Konkursu, w tym również na
serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres:
przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie
nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z
koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez
przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.
2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest
dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie
przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować
do Organizatora na adres: Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m. 5 00-528
Warszawa.

VIII POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem i akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają
postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie
z nimi.
3. Organizator ma prawo odwołać lub zawiesić Konkurs według własnego
uznania i w dowolnym momencie.
4. Organizator lub wszelkie spółki zaangażowane przez Organizatora do
przeprowadzenia Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i
wykluczają wszelkie odszkodowania podczas uczestnictwa w Konkursie.
Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie
Nagrody, zaś Organizator wyklucza swoją odpowiedzialność za wszelkie
wypadki lub szkody Zwycięzcy lub jakichkolwiek osób trzecich w związku z
wykorzystaniem Nagrody. Nie ma żadnej możliwości odwołania na drodze
sądowej
5. Organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności co do jakości/gwarancji
dotyczącej Nagrody.
6. Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik w
jakikolwiek sposób manipuluje Profilem na Facebooku lub nie przestrzega
postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy takiego Uczestnika
z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto taki Uczestnik zostanie
automatycznie wykluczony z wszelkich przyszłych konkursów / promocji
organizowanych przez Organizatora przez okres 2 lat od zakończenia
Konkursu.
7. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej
Organizatora www.naszaziemia.pl/konkurs
Warszawa, Kielce 10.09. 2019

