REGULAMIN Konkursu „Bądźmy EKO dla Wrocławia”
pod hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki”
Konkurs dla szkół podstawowych
§ 1 Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) „Konkurs” – konkurs „Bądźmy EKO dla Wrocławia” pod hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki”,
prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2) „Organizator” – FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.
3) „Uczestnik” – uczeń szkoły podstawowej miasta Wrocławia, albo Zespół wg poniższej
definicji.
4) „Zespół” – grupa składająca się maksymalnie z 3 uczniów danej szkoły podstawowej miasta
Wrocławia realizująca zadanie konkursowe pod opieką jednego nauczyciela.
5) „Laureat” – Uczestnik Konkursu, który zajmie miejsce od pierwszego do trzeciego wg
punktów zebranych w głosowaniu.
6) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Wrocławia.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu
wroclaw.naszemiasto.pl.
4. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 02.02.2018 r. do 12.03.2018 r. do godz. 12:00 na
stronie serwisu internetowego wroclaw.naszemiasto.pl.
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu w zakresie jego
przeprowadzenia.
6. Wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, w sposób przewidziany Regulaminem,
przedstawiciele ustawowi Uczestników (w tym rodzice i opiekunowie prawni) wyrażają zgodę
na postanowienia Regulaminu.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3 Zasady zgłoszenia udziału w Konkursie
1. Celem Konkursu „Bądźmy EKO dla Wrocławia” pod hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki” dla
szkół podstawowych jest szerzenie wiedzy ekologicznej oraz promocja postaw
proekologicznych wśród mieszkańców miasta Wrocławia.
2. Konkursu odbędzie się w momencie zgłoszenia minimum 5 prac. W przeciwnym razie konkurs
nie odbędzie się.
3. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a. Uczestnicy konkursu mogą nadsyłać prace konkursowe (wykonane wg poniższych
wytycznych) od 02.02.2018 r. do 20.02.2018 r. do godz. 12:00.
b. Prace konkursowe muszą mieć formę zdjęcia w postaci elektronicznej (plik JPG).
c. Zdjęcie ma przedstawiać postać („Śmieciaka”), wykonaną przez Uczestników
wyłącznie z odpadów, które można wyrzucić do worka/pojemnika na: tworzywa
sztuczne, papier i tekturę, opakowania szklane.

d. Najkrótszy z wymiarów (szerokość, wysokość lub głębokość) postaci („Śmieciaka”) nie
może być mniejszy niż 40 cm, a najdłuższy z wymiarów nie może być większy niż 150
cm.
e. Do zdjęcia musi zostać dołączona lista wszystkich surowców wykorzystanych do
stworzenia postaci (plik DOC, PDF), np. butelka PET, puszka aluminiowa, karton po
soku.
f. Zdjęcie konkursowe musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć
2 MB. W razie potrzeby Uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania
na adres organizatora zdjęcia w lepszej jakości.
g. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
h. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres mailowy: redakcja@fbserwis.pl (z dopiskiem Konkurs
„Bądźmy EKO dla Wrocławia”).
i. Zgłoszenie powinno zawierać dodatkowo:
 w przypadku zgłoszeń indywidualnych: imię i nazwisko Uczestnika, numer i adres
szkoły podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik, adres i dane kontaktowe
autora pracy (Uczestnika);
 w przypadku zgłoszeń zespołowych: imiona i nazwiska wszystkich uczniów
należących do Zespołu, numer i adres szkoły podstawowej, do której uczęszczają
uczniowie należący do Zespołu, adres i dane kontaktowe reprezentanta zespołu.
i. Oprócz pracy konkursowej Uczestnik zobowiązany jest dosłać również odpowiednie
zgody (szczegóły poniżej) na adres FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 40, 01-040 Warszawa (z dopiskiem Konkurs „Bądźmy EKO dla Wrocławia”).
j. Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć oświadczenie przedstawiciela
ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) o zgodzie dziecka na udział w
Konkursie, o udzieleniu licencji na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonej do
Konkursu fotografii oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestnika umieszczonego na
fotografii. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu Regulaminu (Załącznik nr 1).
k. w przypadku niedostarczenia przez Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w lit. i
oraz j powyżej praca Uczestnika zostanie odrzucona.
§ 4 Zasady głosowania na zgłoszone prace konkursowe
1. Do fazy głosowania zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi §3 pkt. 3 a–j oraz
zakwalifikowane przez specjalną komisję, w skład której wejdą:
 przedstawiciel FBSerwis
 przedstawiciel portalu wroclaw.naszemiasto.pl
2. Komisja ma prawo wykluczyć kandydaturę za niską jakość techniczną lub artystyczną pracy.
Wykluczeniu podlegają także wszystkie kandydatury, których prace zawierają treści, które są
obraźliwe lub wulgarne albo w jakikolwiek inny sposób naruszają czyjeś dobra osobiste lub
dobre obyczaje.
3. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej wroclaw.naszemiasto.pl, za pomocą SMS –
ów oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook.
4. Głosy na zgłoszone zdjęcia (kandydatów w plebiscycie) można oddawać za pomocą tzw.
„klikania” pod zaprezentowanym materiałem w terminie: od 26.02.2018 r. do 12.03.2018 r.
do godz. 12:00.
5. Zasady głosowania za pomocą „GŁOSUJ ZA”:

6.

7.

8.
9.
10.

11.

a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie wroclaw.naszemiasto.pl
powinni zalogować się,
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać
rejestracji celem zalogowania się do strony wroclaw.naszemiasto.pl,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną
kandydaturą,
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 10 z jednego urządzenia.
Zasady głosowania za pomocą przycisku „lubię to”:
a. głosować może każda osoba posiadająca profil na Facebooku,
b. pojedynczy użytkownik może raz dziennie zagłosować za pomocą przycisku „lubię to”,
c. każdy oddany głos za pomocą przycisku „lubię to” będzie wliczany do puli wszystkich
oddanych głosów na daną kandydaturę i liczy się jako 1 głos.
Zasady głosowania za pomocą SMS-ów:
a. głosowanie na prace odbywa się za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania
„Gazety Wrocławskiej”
b. Chcąc zagłosować na pracę wybranego kandydata należy wysłać SMS pod numer 72355 o
treści: prefiks.nr pracy – treść prefiksu zostanie podana w serwisie
wroclaw.naszemiasto.pl najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem głosowania.
c. Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 z VAT
d. W odpowiedzi uczestnik konkursu otrzyma kod dostępu do e-wydania „Gazety
Wrocławskiej” do wykorzystania na stronie www.prasa24.pl
e. Każdy SMS liczy się jako 5 głosów (ma wagę 5)
f. Uczestnik konkursu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań.
Głosowanie za pomocą przycisku „GŁOSUJ ZA”, „lubię to” oraz za pomocą SMS-ów zakończy
się o godz. 12.00 ostatniego dnia trwania głosowania.
W głosowaniu zostaną wytypowane 3 (trzy) prace, które otrzymają największą sumę głosów
oddanych za pomocą „klikania”, przycisku „lubię to” oraz SMS.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej prac jednakowej, najwyższej liczby punktów, o
kolejności uzyskanych miejsc przez prace, o których mowa powyżej zadecyduje specjalna
komisja złożona z 5 przedstawicieli Organizatora w drodze głosowania.
Publikacja wyników Konkursu nastąpi na www.fbserwis.pl i wroclaw.naszemiasto.pl
najpóźniej w dniu: 16.03.2018 roku.
§ 5 Nagrody

1. Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator.
2. Nagrody będą przyznawane wg kryterium liczby zebranych w plebiscycie punktów
w głosowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8:
a) autor pracy I miejsca lub, w przypadku Zespołu, każdy członek Zespołu otrzyma tablet;
b) autor pracy II miejsca lub, w przypadku Zespołu, każdy członek Zespołu otrzyma
smartwatch;
c) autor pracy III miejsca lub, w przypadku Zespołu, każdy członek Zespołu otrzyma plecak;
3. Ponadto wszystkie zwycięskie prace zostaną wykorzystane w kampanii reklamowej firmy
FBSerwis.
4. Nauczyciele, pod opieką których laureaci przygotowywali swoje prace konkursowe,
otrzymają Kartę prezentową empik o wartości 300 zł.
5. Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę. Gdy ten sam nauczyciel jest
opiekunem więcej niż jednego laureata, otrzyma on jedną nagrodę.
6. Szkoła, do której uczęszcza laureat I miejsca, otrzyma projektor multimedialny.
7. Szkoły, do których uczęszczają laureaci II i III miejsca, otrzymają odtwarzacz DVD.
8. Jedna szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby laureatów,
uczęszczających do danej szkoły.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
10. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
11. Nagrody w Konkursie nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu
1. W ciągu dwóch dni roboczych od publikacji wyniku Konkursu Organizator skontaktuje się
telefonicznie lub pocztą e-mail z Laureatami lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi w celu
poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali rozdania nagród w marcu 2018.

§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w zakresie
wskazanym w Regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z
późn. zm.(dalej „Ustawa”).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Organizator, który oświadcza,
iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres organizatora.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
niezbędny przyznania nagrody.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie jest
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej
wroclaw.naszemiasto.pl oraz www.fbserwis.pl.

