Nadleśnictwo Wieluń

Wieluń, dnia 01-07-2020
Znak spr.: ZG.0611.1.2020

Regulamin konkursu „Zielona Szprycha”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki na jakich przeprowadzony
zostanie konkurs „Zielona Szprycha”.
2. Organizatorem Konkursu na opracowanie turystycznej trasy rowerowej biegnącej przez
obszary leśne (zwanego dalej “Konkursem”), jest Nadleśnictwo Wieluń,
ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń (zwanego dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „RODO”).
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”),
które:
a) ukończyły 18 lat,
b) nie świadczą profesjonalnych usług turystycznych lub fotograficznych,
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego
zaakceptowaniem w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające
z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje
się przepisy o zleceniu, oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
§ 3. NAGRODA
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio:
- I miejsce – 1100,00 złotych
- II miejsce – 600,00 złotych
- III miejsce – 400,00 złotych
2. Organizatorowi przysługuje prawo przyznania wyróżnień.
3. Kwestie podatkowe zostaną rozstrzygnięte zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrodę innego rodzaju, nie może również
przekazać Nagrody na rzecz osób trzecich.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu inna nagroda.
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§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 03.07.2020 roku do 31.08.2020 roku.
2. Konkurs ma formę jednoetapową, realizacyjną oraz otwartą.
3. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej
Nadleśnictwa Wieluń pod adresem www.wielun.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci.
4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest opracowanie propozycji jednodniowej wycieczki
rowerowej prowadzącej przez tereny leśne położone w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Wieluń (http://wielun.lodz.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa), promującej
walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne ziemi wieluńskiej.
5. Oceny prac dokonywać będzie komisja w której skład wchodzić będą:
a) Nadleśnictwo Wieluń – przedstawiciel,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej - przedstawiciel,
c) Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej – przedstawiciel.
§ 5. KWALIFIKACJA PRAC DO KONKURSU ORAZ ICH WYMOGI:
a) opracowanie ma mieć charakter samodzielny oraz twórczy,
b) posiadać formę prezentacji multimedialnej na maksymalnie 30 slajdów zapisanej
w formie cyfrowej i dostarczonej do siedziby Organizatora bądź przesłaną na adres
email: wielun@lodz.lasy.gov.pl
c) zawierać dokładny opis przebiegu trasy wraz z mapą i wskazaniem miejsc rozpoczęcia
i zakończenia, długości trasy, czasu niezbędnego na jej przebycie oraz stopnia trudności
z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni,
d) wskazywać miejsca warte zobaczenia pod względem: przyrodniczym, kulturowym lub
historycznym, ich opis wraz z fotografiami oraz miejsca wypoczynku,
e) prezentacja nie może zawierać treści nacechowanych negatywnie, tj. wulgarnych,
obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, pornograficznych, propagujących
przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
f) materiały nie mogą zawierać przekazów reklamowych,
g) fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich
oraz dóbr osobistych osób trzecich,
h) wycieczka prowadzić ma przez obszary leśne lub ich bezpośrednie sąsiedztwo na
długości minimum 50% swojego przebiegu,
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymogów kwalifikacji prac do
konkursu wskazanych w § 5.
3. Nagrodzone zostaną najwyżej ocenione przez komisję propozycje wycieczek
rowerowych.
4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
Nadleśnictwa Wieluń: www.wielun.lodz.lasy.gov.pl oraz na Fanpage’u Organizatora na
profilu FB w dniu 11.09.2020 roku do godz. 15:00.
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5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem kontaktu telefonicznego w ciągu 3 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu.
6. Warunkiem uzyskania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przekazanie
następujących danych:
a) Imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) numer konta bankowego.
7. Brak przekazania danych o których mowa ust. 6 powoduje utratę przez uczestnika
prawa do nagrody.
8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w ciągu 21 dni
kalendarzowych od dnia od dnia ogłoszenia wyników na podany przez niego numer
konta bankowego.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał danych o których
mowa w § 5 ust. 6.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
Uczestnikom.
3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
4. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
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7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
w Konkursie.
8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wypowiedzi pod postem do celów
marketingowych Organizatora.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. Autorzy konkursowych propozycji wycieczki przenoszą na Organizatora prawa zależne
do przesłanych materiałów, a w szczególności zdjęć, opisów oraz dokonywania
opracowań zdjęć, w tym prawo obróbki komputerowej ze względu na wymogi
techniczne związane z ich wykorzystaniem, bez ingerencji w treść oraz zgadzają się na
nieodpłatne wykorzystanie tych zdjęć przez Organizatora w materiałach promocyjnych
i reklamowych..
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
2. Przez cały czas trwania konkursu regulamin będzie dostępny w Nadleśnictwie Wieluń,
a
także
na
stronie
internetowej
Nadleśnictwa
Wieluń:
www.wielun.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora na profilu FB
oraz stronie internetowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach
hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. 2019 poz. 847) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści naruszały prawa osób trzecich.
7. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu określone są wyłącznie
w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach
reklamowych mają charakter informacyjny.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

mgr inż. Grzegorz Kowalik
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wieluń
/podpisano elektronicznie/
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