REGULAMIN KONKURSU „OPIEKUN CZYSTEJ PLANETY”
I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Opiekun czystej planety” jest redakcja Życia Gostynia, zwana
dalej Organizatorem.
2. Redakcja Życia Gostynia działa na rzecz Południowej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o. z siedzibą w
Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.360.000 zł.
3. Zasięg konkursu: powiat gostyński
4. Czas trwania konkursu: 1.01.2021r.- 28.02.2021r.
5. Patronami medialnymi konkursu są Życie Gostynia i portal gostynska.pl

II. Cele konkursu:
1. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony jakości powietrza, segregacji
odpadów, proekologicznych rozwiązań w gospodarstwach domowych.
2. Nagrodzenie zachowania proekologicznego.

III. Warunki przystąpienia do konkursu i zdobycia certyfikatu „Opiekuna czystej planety”:
1. Wypełnienie i złożenie w redakcji formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) wraz z:
a). Deklaracja o niepaleniu śmieci w piecu
b). Deklaracja o posiadaniu kotła minimum V klasy
c). Deklaracja o segregacji śmieci
d). Deklaracja o niemarnowaniu wody
e). Zgoda i wywieszenie tabliczki formatu A4 „Opiekun czystej planety” w widocznym miejscu w
obrębie posesji osoby biorącej udział w konkursie

2. Wysłanie powyższej deklaracji na adres Życia Gostynia (ul. Kolejowa 15, 63-800) wraz z kilkoma
zdjęciami z opisem, dokumentującymi deklarowane zachowanie proekologiczne - lub też wysłanie
deklaracji na adres e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl wraz ze zdjęciami lub - preferowane - krótkim
filmikiem.

IV. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec powiatu gostyńskiego.

V. Komisja konkursowa:
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz przeprowadzenia wyłonienia zwycięzców,
Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą osoby wytypowane
przez Organizatora.

VI. Nagrody:
Spośród uczestników konkursu organizator rozda 4 nagrody po 500 zł w gotówce każda. Wyłanianie
zwycięzców odbędzie się na zasadzie oceny pomysłowości rozwiązań w gospodarstwie domowym,
związanych z zachowaniem ekologicznym.

VII. Dane osobowe:
1. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w projekcie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w
projekcie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.
Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych w innych celach niż konkursowy. Uczestnikom
przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania
wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom projektu do wglądu w siedzibie
Organizatora. Jest też dostępny na www.gostynska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
zasad kampanii, a co za tym idzie także treści regulaminu.
2. Zgłoszenia do projektu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności
niepełne deklaracje i zgody, zostaną wykluczone z projektu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

