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REGULAMIN KONKURSU
Zaadoptuj rzekę 2014
w ramach programu Zaadoptuj rzekę
1. Organizator.
Organizatorem Konkursu Zaadoptuj rzekę jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z siedzibą
w Wilkowicach, ul. Nad Wilkówką 24.
2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych w szczególności nauczycieli, dzieci, młodzieży
oraz instytucji publicznych do lokalnych działań na rzecz otaczania opieką najbliższych akwenów wodnych
oraz wyłonienie laureatów za osiągnięcia w programie Zaadoptuj rzekę.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie podmioty, m. in.: placówki oświatowe, samorządy,
instytucje, firmy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez uczestników kart zgłoszenia do
programu Zaadoptuj rzekę i sprawozdań z realizacji lokalnych działań, które uczestnicy prześlą do
Klubu Gaja (e-mailem na adres: zaadoptujrzeke@klubgaja.pl, lub pocztą na adres: Klub Gaja, ul.
Parkowa 10, 43-365 Wilkowice, lub faxem: 33 812 36 94)
3. Organizator wyznacza 3 kategorie dla uczestników Konkursu:
I. kategoria - za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody;
II. kategoria – za współpracę oraz zaangażowanie największej ilość uczestników i podmiotów;
III. kategoria - za najciekawsze przeprowadzenie działań.
4. W Konkursie laureaci wyłonieni zostaną na podstawie w/w karty zgłoszenia i sprawozdania.
5. Termin nadsyłania karty i sprawozdania do dnia 30 maja 2014 roku.
4. Organizacja i przebieg Konkursu.
1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu koordynator programu Zaadoptuj rzekę powołuje Komisję
Konkursową złożoną z 5 osób.
2. Komisja Konkursowa – wyłania spośród uczestników Konkursu nie później niż do 30 czerwca
2014 roku:
- 3 laureatów Konkursu dla placówek oświatowych (po 1 laureacie w 3 kategoriach);
- 3 laureatów Konkursu dla samorządów, instytucji publicznych, firm (po 1 laureacie w 3
kategoriach).
3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zaadoptujrzeke.pl w terminie
do 30 czerwca 2014 roku.
5. Nagrody i termin wręczenia nagród.
1. Organizator zapewnia nagrody:
- dla placówek oświatowych: w formie grantów/dofinansowania wycieczki do Stacji Morskiej
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu wrzesień/październik 2014.
- dla samorządów, instytucji publicznych, firm: w formie znaków wodnych, które zostaną
zamontowane nad zaadoptowanymi rzekami lub innymi akwenami.

6. Ochrona własności intelektualnej.
Wraz z przesłaniem zgłoszenia, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich zdjęć i
tekstu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji. Niniejszą zgodę należy rozumieć jako
udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi licencji nieodpłatnej i niewyłącznej na majątkowe prawa autorskie do
dzieła, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Prawa do wizerunku i prawa autorskie.
Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i
prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których
prawa naruszył.

8. Dane osobowe
Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w
Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

9. Zmiany w regulaminie Konkursu
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.

10. Akceptacja regulaminu Konkursu
Każdy uczestnik projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

11. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice w celu realizacji programu „Zaadoptuj rzekę” oraz informowania o działaniach statutowych Klubu Gaja. Dane te są
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).

