REGULAMIN KONKURSU
„IGRZYSKA GMIN”

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.
2. Adres Organizatora: ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, tel./fax 71 345 89 66, e-mail:
sekretariat@dis.org.pl
3. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jako jeden z elementów
realizowanego przez Organizatora Projektu pn.: „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów
komunalnych”.
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. szerzenie idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród mieszkańców gmin objętych akcją
rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych,
2. promocja kampanii edukacyjnej Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej dotyczącej
rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych,
3. integracja gmin objętych projektem rekultywacji oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej
mieszkańców dzięki wspólnemu działaniu w ramach zaplanowanych etapach Konkursu.

§3
Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeprowadzany jest etapowo:
a) Etap I stanowi konkurs wiedzy o ekologii i rekultywacji (dalej: Etap I),
b) Etap II polega na wyłonieniu najlepszego filmu o gminie i rekultywacji (dalej: Etap II),
c) Etap III konkursu stanowi Gra terenowa (dalej: Etap III),
przy czym Etap I, Etap II i Etap III zwane będą dalej łącznie: Konkursem.
1

2. Konkurs trwa od 23 kwietnia 2015 r. do 18 czerwca 2015 r.
3. Konkurs oparty jest na rywalizacji wszystkich 9 Gmin biorących udział w Projekcie realizowanym
przez Organizatora Konkursu – „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”.
Uczestnikami Konkursu są zespoły, w składzie 5 – osobowym (dalej jako Zespoły), stanowiące
reprezentację danej Gminy.
4. Każda Gmina może powołać tylko jeden Zespół.
5. W skład Zespołu mogą wchodzić tylko osoby zamieszkujące na terenie danej Gminy lub:
- w przypadku uczniów - uczęszczające do szkoły położonej na terenie danej Gminy,
- w przypadku nauczycieli – pracujące w szkole położonej na terenie danej Gminy.
6. Do Zespołu mogą zostać powołani w szczególności uczniowie i pracownicy szkół, jak również
pracownicy urzędów gmin, a także inni mieszkańcy zamiłowani w ekologii.
7. Każdy Zespół ustanowi swojego pełnomocnika (dalej jako Pełnomocnik) upoważnionego do
reprezentacji Zespołu na zewnątrz, w szczególności w kontaktach z Organizatorem Konkursu.
8. Pełnomocnikiem może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
9. Pełnomocnikiem może zostać ustanowiona osoba nie będąca członkiem Zespołu.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia, zgodnie z pkt. 13 poniżej.
11. Niepełnoletni członkowie Zespołu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź
opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Organizatora, tj. Dolnośląską Inicjatywę
Samorządową Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu autorskich praw majątkowych w zakresie
określonym w § 8 ust. 2 - sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Regulaminu.
12. Prace nadesłane w ramach Etapu II Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
13. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Zespół (bez udziału osób trzecich).
14. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
16. Zgłoszenia składu osobowego Zespołu Gminnego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, o
którym mowa w pkt. 15 poniżej.
17. Zmiana składu osobowego Zespołu Gminnego może zostać dokonana wyłącznie za uprzednią
zgodą Organizatora, wyrażoną w formie pisemnej.
18. Zgłoszenie gminy (Zespołu Gminnego) do udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora:
http://www.dis.org.pl/promocja-i-edukacja/konkursy.html
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19. Zgłoszeń, o których mowa powyżej, dokonywać należy najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. drogą
mailową na adres mailowy Organizatora: sekretariat@dis.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres
Organizatora: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o., ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

§4
Etap I Konkursu - Konkurs wiedzy o ekologii i rekultywacji
1. Etap I Konkursu polega na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście
sprawdzającym wiedzę w zakresie ekologii i rekultywacji (dalej: Test).
2. Test wypełniany jest wyłącznie drogą elektroniczną. Każdy Zespół Gminny otrzyma login oraz hasło
umożliwiające każdemu z Zespołów Gminnych przystąpienie do rozwiązywania Testu. Logowanie
odbywać

się

będzie

na

stronie

Organizatora:

http://www.dis.org.pl/promocja-i-

edukacja/konkursy.html
3. Przy rozwiązywaniu Testu obecni powinni być wszyscy członkowie Zespołu.
4. Każdy Zespół oddeleguje ze swojego grona osobę, która będzie wprowadzała odpowiedzi Zespołu
do systemu.
5. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru, a każde z nich widoczne będzie na osobnej
stronie.
6. Zespół będzie miał możliwość przejścia do kolejnego pytania dopiero po zapisaniu odpowiedzi na
pytanie bieżące.
7. Konkurs odbędzie się w przedziale czasowym od dnia 23 kwietnia 2015 r. godz. 12:00 do dnia 30
kwietnia 2015 r. godz. 12:00.
8. Każdy Zespół Gminny samodzielnie podejmuje decyzję, którego konkretnego dnia w wyznaczonym
powyżej przedziale czasowym rozwiąże Test.
9. Każdy Zespół Gminny ma tylko jedną próbę wypełnienia Testu. Czas na wypełnienie Testu wynosi
15 min.
10. Łączna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosi 25 punktów (1 punkt za każdą prawidłową
odpowiedź). Punkty te wliczane będą do ogólnej puli punktów, o której mowa w § 7 ust. 1 poniżej.
11. W sytuacji, w której Zespół nie ma możliwości przystąpienia do rozwiązywania Testu w terminie, o
którym mowa w pkt. 4 powyżej z przyczyn losowych, nie leżących po stronie Zespołu, zobowiązany
on jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora drogą mailową
sekretariat@dis.org.pl lub telefoniczną 71 345 89 66. Dokonanie powiadomienia, o którym mowa
powyżej, uprawnia Zespół do ubiegania się o przywrócenie terminu na rozwiązanie Testu.
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§5
Etap II Konkursu - najlepszy film o gminie i rekultywacji
1. Etap II Konkursu polega na stworzeniu przez każdy Zespół Gminny krótkiego filmu dotyczącego
Gminy z wykorzystaniem motywu rekultywacji (dalej: Film).
2. Czas trwania Filmu powinien wynieść od 1,5 do 5 minut.
3. Filmy należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Dolnośląska Inicjatywa
Samorządowa Sp. z o.o., ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 maja 2015 r. Filmy nadesłane po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie (decyduje data
stempla pocztowego).
4. Film powinien być zapisany w formacie .avi, .mpg, .wmv. Filmy powinny być zapisane na trwałym
nośniku danych (płyta CD, płyta DVD, pendrive).
5. Przesłane Filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej: http://www.dis.org.pl/promocja-iedukacja/konkursy.html celem rozpoczęcia głosowania.
6. Głosowanie otwarte będzie od dnia 20 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.
7. Głosowanie ma zasięg ogólnopolski. Każda osoba głosująca może oddać jeden głos na dobę.
8. Ilość głosów zebranych w ramach przeprowadzonego głosowania przeliczona zostanie na ilość
punktów, które zaliczane będą do ogólnej puli punktów, o której mowa w § 7 ust. 1 poniżej.
§6
Etap III Konkursu - Gra terenowa
1. Trzecia część Konkursu polega na wykonywaniu przez Zespoły Gminne biorące udział w Konkursie
zadań oraz udziału w grach przygotowanych przez Organizatora (dalej: Gra Terenowa).
2. Gra Terenowa odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r. w Afrykarium położonym na terenie ZOO
we Wrocławiu, ul. Z. Wróblewskiego 1-5.
3. Gra Terenowa składa się z 5 zadań i gier terenowych przygotowanych przez Organizatora.
4. Zespoły Gminne rywalizować będą ze sobą w ramach Gry Terenowej celem zdobycia punktów,
wliczanych do ogólnej puli punktów, o której mowa w § 7 ust. 1 poniżej.
5. Każdy z Zespołów Gminnych otrzyma za każde wykonane zadanie określoną ilość punktów w
zależności od uzyskanych wyników.
6. Punkty w ramach Etapu III Konkursu przyznawane będą przez komisję złożoną z następujących
osób: Bartłomiej Wiązowski, Olga Wojtczuk, Monika Żurańska-Skalny - przy uwzględnieniu
następujących kryteriów:
o

Łamigłówka ekologiczna - 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi bądź
prawidłowe rozwiązanie zadania. Czas na rozwiązanie łamigłówki - 15 minut,
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o

o
o

o

bonus: plus 1 pkt za każdą minutę poniżej czasu 15 minut. Maksymalnie do
zdobycia - 18 pkt.
Gra w kręgle - 1 pkt za każdy przewrócony kręgiel. Bonus: 5 pkt. za
przewrócone wszystkie kręgle (10 szt.) za pierwszym rzutem, maksymalnie do
zdobycia 15 pkt. Każdy członek Zespołu oddaje 1 rzut, wynik określa się, dzieląc
sumę zdobytych punktów przez ilość oddanych rzutów.
Poszukiwania skarbu z mapką - 10 pkt dla drużyny, która jako pierwsza znajdzie
skarb.
Układanka graficzna – segregowanie odpadów: plus 1 pkt za każdy dobrze
posegregowany odpad, minus 1 pkt za źle posegregowany odpad.
Maksymalnie do zdobycia 15 pkt.
Krzyżówka - 1 pkt za każde poprawnie wypełnione hasło. Maksymalnie do
zdobycia 12 pkt.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Wyniki Konkursu; Nagrody
1. Wyniki Konkursu zostaną ustalone w oparciu o ogólną liczbę punktów (uzyskanych przez każdy z
Zespołów Gminnych), które stanowić będą sumę wszystkich punktów danego Zespołu Gminnego
uzyskanych we wszystkich etapach Konkursu.
2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 18 czerwca 2015 r.
3. Wyniki ogłoszone zostaną po zakończeniu Etapu III Konkursu w miejscu przeprowadzenia Etapu III
Konkursu, o którym mowa w § 6 ust. 2 powyżej. Wyniki Konkursu dostępne będą również na
stronie internetowej Organizatora: http://www.dis.org.pl/promocja-i-edukacja/konkursy.html
4. Po ustaleniu wyników Konkursu każdy Zespół Gminny otrzyma nagrody, które przyznane zostaną,
w sposób następujący:
a. za zajęcie I miejsca - tablica interaktywna,
b. za zajęcie II miejsca – projektor,
c. za zajęcie III miejsca – drukarka.
Ponadto wszyscy członkowie Zespołów Gminnych otrzymają upominki.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 4 lit a, b, c., zostaną dostarczone na adresy wskazane przez
zwycięskie Zespoły Gminne w terminie do dnia 15 lipca 2015 r.
6. Laureaci Konkursu nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub wymiany
nagród na inne.
7. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
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8. Laureaci Konkursu zobowiązani są do oznaczenia wygranych w ramach Konkursu Nagród w sposób
wskazany przez Organizatora i zapewnienia trwałości oznakowania przez okres co najmniej pięciu
lat.
9. Laureaci oświadczają, że nie przeniosą prawa własności do uzyskanej w ramach Konkursu Nagrody
na jakikolwiek inny podmiot – con nie wyklucza oddania do nieodpłatnego używania osobie
trzeciej.
10. Z uwagi na współfinansowanie Nagród środkami europejskimi Laureaci zobowiązani są do
informowania Spółki DIS o lokalizacji Nagrody.
11. Nagrody wysyłane do laureatów mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach
w prezentacji nagród na stronie konkursowej (np. inny kolor produktu, nieco inny model
produktu), jednak różnice te nie będą miały wpływu na zmianę jakości produktu ani jego wartości.
§8
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1. Pełnomocnik Zespołu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji
zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej skutecznego
wykorzystania, w szczególności prac wykonanych w ramach Etapu II Konkursu.
2. Pełnomocnik Zespołu przenosi na Organizatora nieodpłatnie - w zakresie nieograniczonym
terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego w
imieniu Zespołu pracy, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzanie jej egzemplarzy techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami pracy - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnicy Zespołów upoważniają Organizatora do:
1) decydowania w imieniu Zespołu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej
przez niego pracy,
2) przeprowadzenia w imieniu Zespołu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem
zgłoszonej przez niego pracy.
4. Zgłoszona praca staje się własnością Organizatora.
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§9
Warunki ogólne; Postanowienia końcowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (Uczestników
Zespołów) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane Uczestnika Zespołu będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, w tym w celach marketingowych i statystycznych.
3. Uczestnik Zespołu, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach wskazanych w ust. 2 powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia.
4. Uczestnik Zespołu, biorąc udział w Konkursie, zgadza się na warunki Konkursu określone w
niniejszym Regulaminie.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
Konkursu.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z
Konkursem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie laureata Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
10. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie informacyjny
charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
11. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
powszechny.
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