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Regulamin Konkursu  
„Eko Święta” 

 
§ 1 

 

Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin, określa warunki uczestnictwa oraz nagradzania Laureatów w konkursie 
organizowanym na portalu społecznościowym Facebook w ramach inicjatywy „Manifest Klimatyczny”.  

2. Organizatorem Konkursu jest : Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Równej 2, 80-067 Gdańsk, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000094692, NIP: 5840151927, REGON: 
001333695, kapitał zakładowy 51 000 zł. 

3. Celem Konkursu jest promocja idei proekologicznych świąt, stworzenia proaktywnej społeczności, która 

będzie dzielić się poradami oraz doświadczeniami odnośnie swoich przygotowań do tegorocznych świąt 

w formie zdjęcia, krótkiego opisu bądź video, oznaczając jednocześnie swój komentarz #ekowyzwanie. 

4. Regulamin jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook Manifestu Klimatycznego pod adresem 

https://www.facebook.com/manifestklimatyczny oraz w siedzibie Organizatora.  

5. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany 

lub współtworzony przez administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje 

przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi 

czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości Serwis Facebook od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wobec Uczestników wynikających z Konkursu. 

 
§ 2 

 
Definicje 

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaję się znaczenie wskazane poniżej: 
1. Organizator Konkursu – Organizatorem Konkursu oraz podmiotem wyłącznie uprawnionym do 

interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest spółki: Ecol Sp. z o.o.,  

2. Manifest Klimatyczny – proekologiczny i prospołecznościowy autorski projekt Organizatora, polegający 

na propagowaniu działań zmierzających do zatrzymania degradacji środowiska. 

3. Fanpage – oznacza profil publiczny inicjatywy “Manifest Klimatyczny”, prowadzony przez Organizatora 

Konkursu w serwisie Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/manifestklimatyczny  

4. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą “Eco-święta” przeprowadzony przez Organizatora w okresie  

i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu. 

5. Nagroda – nagroda rzeczowa określona w Regulaminie. 

6. Okres trwania Konkursu – oznacza okres wskazany w treści Regulaminu, podczas którego publikowane 

są Zadania Konkrsowe. 

https://www.facebook.com/manifestklimatyczny
https://www.facebook.com/manifestklimatyczny
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7. Uczestnik – oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki 

uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.  

8. Zadanie konkursowe – oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie trwania 

Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a, określający wymagania stawiane uczestnikom przy tworzeniu 

Zgłoszeń konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń konkursowych. 

9. Zgłoszenie konkursowe – oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania konkursowego przez Uczestnika I 

zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook Uczestnika 

lub prawnego opiekuna Uczestnika w komentarzu pod jednym z postów konkursowych na Fanpage’u 

stanowiących Zadanie konkursowe, zgodnie z wymogami określonymi w ust…. Regulaminu. 

 
§ 3 

 
Przedmiot i czas trwania Konkursu  

 
1. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a w Okresie jego trwania, 

odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.12.2019 o godz. 10:00  trwa do osiągnięcia założonej ilości komentarzy 

tj. 200 pierwszych osób – otrzymuje nagrodę. 

3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 

 
§ 4 

 
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne 

i nieodpłatne. 

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, 

wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wyklczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią 

Regulaminu. 

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; 

b) jeśli jej wiek nie przekracza 18 lat, uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

(przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; 

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto 

użytkownika w Serwisie Facebook; 

d) zapoznała sie z treścią Regulaminu i zaakceptowałą jego postanowienia zgodnie z Regulaminem; 

e) opublikowała, osobiście lub za pośrednictwem Opiekuna, w Okresie trwania Konkursu na 

Fanpage’u jedno Zgłoszenie konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem komentarzy pod 

postem na Fanpage’u; 
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f) wyraziła zgodę oraz uzyskała zgodę Opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych 

udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia  

o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 8  Regulaminu. 

 

§ 5 
 

Przebieg Konkursu 
 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w okresie trwania Konkursu jednego Zgłoszenia 

konkursowego. 

2. Zgłoszenie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym, z wykorzystaniem konta 

zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook (należacego do Uczestnika lub prawnego Opiekuna) 

zdjęcia, filmu, bądź opisu słownego EKO ŚWIĄT Uczestnika, wraz z użyciem hashtaga #ekowyzwanie.  

3. Zgłoszenie konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania konkursowego, 

umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem konkursowym (postem konkursowym). 

4. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, 

dyskryminujących lub w inny sposób być sprzeczny z prawem. Ponadto Zgłoszenia konkursowe nie 

mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

5. Zgłoszenia konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania 

konkursowego oraz powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika. 

6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Uczestnik zapewnia, że jest 

autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste  

i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego. 

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 5.3. – 5.6. Regulaminu będą 

ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie 

będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody. 

8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać 

tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych. 

9. Laureatami Konkursu jest 200 pierwszych osób, które opublikują post w sposób opisany w ust. 2 

powyżej. 

10. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, składająca się z trzech osób. 

11. Publikacja laureatów, o której mowa w punkcie 5.9. będzie polegała na podaniu nazwy użytkownika 

Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu. 

 

 

§ 6 
 

Nagrody 
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Dla 200 (słownie: dwustu) pierwszych osób, które wykonają Zadanie konkursowe zgodnie  
z postanowieniami niniejszego Regulamin, nagrodą będzie kalendarz biurkowy wykonany z papieru 
ekologicznego z recyklingu. 
 

 

§ 7 
 

Wydanie Nagrody 
 

1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia przez 

Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu 

na ścianie (wallu) Fanpage'a przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z 

danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w 

treści komunikatu, w szczególności podania: imienia i nazwiska, a w przypadku osób 

nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - zgody przedstawiciela ustawowego na 

uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie powyższego terminu, podanie 

nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może 

skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może 

kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia 

Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania 

szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia 

oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w 

każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. 

Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem 

przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z 

Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody 

włącznie. 

3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem operatora 

pocztowego. Możliwy będzie także odbiór osobisty w siedzibie Organizatora. 

4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, 

wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub 

usłudze. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części 

„RODO”), niniejszym informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (dalej, 

jako „Dane Osobowe”), jest Ecol sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Równa 2,  

80-067 Gdańsk, (dalej jako „Administrator”).  

2. Administrator oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wdrożył 

procedury związane z ochroną danych osobowych zgodnie z wymaganiami wynikającymi  

z obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym Rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”), jak i przepisów krajowego powszechnie obowiązującego prawa  

i zobowiązuje się do podjęcia wobec danych, które posiada i będą mu przekazane celem przetwarzania 

w ramach niniejszego Konkursu, technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających, 

przewidzianych w obowiązujących przepisach.  

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako 

administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za 

pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook w celach związanych z 

przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku  

z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe 

Laureatów Konkursu, o których mowa w § 7 ust .1. w celach tam określonych.  

4. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji 

 i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

5.  Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, 

 w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych 

 w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z 

Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody. 

6. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, wiek, 

 a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji. 

7. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w 

Serwisie Facebook w postaci loginu Serwisu Facebook. 
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§ 9 

Prawa autorskie 

 

1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na czas nieokreślony, na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego na 

następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenia;  

b. zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową;  

c. wprowadzania do pamięci komputera;  

d. publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia oraz publicznego udostępniania w taki sposób   

     aby każdy mógł mieć do niego dostęp w określonym miejscu i czasie;  

e. wystawienia;  

f. wyświetlania;  

g. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną;  

h. publikacji wraz ze wskazaniem lub bez wskazania autora w materiałach promocyjnych związanych  

      z Konkursem, stronach internetowych Organizatorów oraz na portalu społecznościowym. 

2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego,  

o którym mowa w § 9 ust.1, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana  

w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu. 

3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń 

Konkursowych. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków 

uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku 
zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także 
powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub 
poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie 
Facebook. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone 
 w Regulaminie. 

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają 
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


