
Regulamin konkursu organizowanego w ramach projektu 

ADAPTCITY na Pikniku z Klimatem 2016 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "regulamin") określa warunki i zasady udziału w konkursie  organizowanym w ramach 

projektu ADAPTCITY (dalej: „projekt”) podczas Pikniku z Klimatem 2016 (dalej: Piknik). 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-743) przy ul. 

Nabielaka 15 lok. 1, wpisana do rejestru nr KRS:0000134492, REGON 011002200; NIP 522-100-62-68 (dalej: 

"organizator"). 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na 

uczestnictwo w konkursie. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi zgodnie z harmonogramem o godz. 15.30 na scenie 

głównej Pikniku. 

6. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania konkursu na stoisku Urzędu Miasto Stołecznego 

Warszawy, w pobliżu plansz wystawionych przez organizatora oraz na stronie projektu www.adaptcity.pl. 

7. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Udział w konkursie 

oznacza akceptację regulaminu przez uczestnika. 

§ 2. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od godz. 11.30 do godz. 15.00 dnia 28 sierpnia 2016 r. 

2. Aby wziąć udział w konkursie: 

a) na formularzu konkursowym dystrybuowanym podczas Pikniku należy na podstawie plansz poglądowych, 

wystawionych przez organizatora Pikniku w strefie wystawowej, odpowiedzieć na pytania konkursowe mające 

formę quizu oraz wpisać hasło konkursowe, wiążące Warszawę z działaniami na rzecz ochrony klimatu lub 

adaptacji do jego zmian; 

b)  na formularzu trzeba podać dane osobowe niezbędne do weryfikacji zwycięzcy, ich brak lub podanie w sposób 

uniemożliwiający odczytanie powoduje konsekwencje opisane szczegółowo w §4 pkt 2; 

c) wypełniony formularz do oznakowanej urny umieszczonej na stoisku  na stoisku Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy. 

3. Wygra ta osoba, która prawidłowo odpowie na jak największą liczbę pytań. W przypadku gdy takich osób będzie 

dwie lub więcej o zwycięstwie zadecyduje jakość zaproponowanego hasła konkursowego. 

4. Nagrodą główną jest hulajnoga o wartości ok. 460 zł, a dodatkowo autorzy dwóch najciekawszych haseł otrzymają 

nagrody książkowe o wartości ok. 50 zł każda. 

5. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. W przypadku, gdy któryś z laureatów będzie 

nieobecny o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo z wykorzystaniem danych podanych na 

formularzu konkursowym. 

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia procesu wyłaniania zwycięzcy będzie czuwała Komisja Konkursowa w skład 

której wejdą przedstawiciele organizatora i/lub przedstawiciele partnerów projektu. 

7. Nagrody nieodebrane podczas Pikniku zostaną przesłane poczta kurierską lub dowiezione osobiście przez 

organizatora po wcześniejszym umówieniu terminu. 



8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom. 

§ 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne 

1. Uczestnik konkursu podając hasło konkursowe deklaruje, że jest jego jedynym autorem i gwarantuje, że w 

przypadku, gdy będzie miało ono cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych" (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), jest jedynym podmiotem uprawnionym z 

tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do tego materiału. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uczestnik konkursu z chwilą przekazania organizatorowi hasła 

udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do niego, bez 

ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia praw polach eksploatacji. 

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z materiału w zakresie, o którym mowa w ust. 2 

powyżej. 

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw 

zależnych. 

§ 4. Dane osobowe 

1. Uczestnik – podając konieczne do wzięcia udziału w konkursie: swoje imię i nazwisko, adres e-mailowy i/lub numer 

telefonu, które zostaną zamieszczone w bazie danych uczestników konkursu oraz na liście osób zainteresowanych 

udziałem w procesie konsultacji społecznych przewidzianych w ramach projektu ADAPTCITY – wyraża zgodę na 

gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia 

konkursu, a także umieszczenie w bazie osób, które zostaną poinformowane o terminie i miejscu konsultacji. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub podanie w sposób uniemożliwiający odczytanie 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Komisja Konkursowa będzie uznawała takie formularze za nieważne i nie 

będzie brała ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród.  

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia. 

4.  Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem 

danych osobowych jest organizator. 

§ 5.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą mieć wpływu na 

prawo uczestnika do nagrody w konkursie. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy według siedziby organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


