
Prezydent Miasta Lublin

 Regulamin konkursu „EKO zbiórka 2021”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „EKO zbiórka 2021”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest

przez  Wydział  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  z  siedzibą
w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 38, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem Konkursu  jest  Centrum  Handlowe  E.  Leclerc  przy
ul. Tomasza Zana w Lublinie, zwane dalej „Współorganizatorem”.

3. Celem Konkursu jest  promocja  ograniczania ilości  odpadów,  które  trafiają
na składowisko odpadów.

4. Regulamin Konkursu,  zwany dalej  „Regulaminem”,  określa  zasady udziału
w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu oraz zasady przyznawania nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem  Konkursu,  zwanym  dalej  „Uczestnikiem”,  może  być  każda
osoba zamieszkała na terenie miasta Lublin.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik złoży osobiście w dowolnym

Biurze Obsługi Mieszkańców lub prześle pocztą na adres: Wydział Ochrony
Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin (decyduje data wpływu do
Urzędu  Miasta  Lublin)  deklarację  przystąpienia  do  konkursu  „EKO
zbiórka  2021”,  zwaną  dalej  „Deklaracją”,  wraz  z  kuponami,  jakie
dotychczas zgromadził podczas akcji zbiórki zużytych opakowań po napojach
przy pomocy automatów TOMRA UNO zlokalizowanych w Lublinie.  Kupony
wraz z deklaracją powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Deklaracja przystąpienia do konkursu „EKO zbiórka 2021”.

4. Wzór Deklaracji, o której mowa w ust. 3, stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Załączone do Deklaracji kupony należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich

rozpięcie, np. poprzez zszycie zszywkami.
6. Dokonanie złożenia Deklaracji  stanowi  dowód akceptacji  przez Uczestnika

warunków Regulaminu w całości.
7. Deklaracje  oraz  kupony  można  przekazywać  do  Organizatora  w  terminie

do 29 października 2021 roku.
8. Celem  zapewnienia prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu,

a  w  szczególności  w  celu  wyłonienia  osób  nagrodzonych,  Organizator
powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 

9. Po analizie  nadesłanych  Deklaracji  i  zweryfikowaniu  kuponów,  Komisja
wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody.

10. Organizator określa maksymalną liczbę punktów za zbiórkę opakowań jako
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8000.  U  wszystkich  osób,  które  zgromadzą  większą  liczbę  punktów,
do dalszych wyliczeń zostanie przyjęta liczba 8000. Uczestnicy, którzy złożą
kupony o wartości przekraczającej 8000 punktów nie będą mogli uzyskać ich
zwrotu.

11. Do puli punktów uzyskanych za zbiórkę opakowań zostaną doliczone punkty
uzyskane za prawidłowe udzielenie odpowiedzi na pytania, zawarte w części
quizowej Deklaracji, dotyczące ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

12. Nagrodzeni Uczestnicy, zostaną zaproszeni drogą telefoniczną lub mailową
do odbioru nagród.

13. Uczestnicy, którym nie zostaną przyznane nagrody, będą mogli zgłosić się
 do Organizatora po zwrot kuponów i będą mogli ubiegać się o przyznanie
nagrody w kolejnej edycji Konkursu.

14. Zakłócenie  przebiegu  Konkursu  przez  Uczestnika  powoduje  jego
 dyskwalifikację ze skutkiem natychmiastowym.

15. W  przypadku  dyskwalifikacji  Uczestnika,  któremu  przyznano  nagrodę,
 nagrodę tę otrzyma następny w kolejności Uczestnik.

NAGRODY

1. Nagrody  przyznawane  zwycięzcom  Konkursu  to  bony  towarowe  różnego
przeznaczenia.

2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora i Współorganizatora akcji. 
3. W Konkursie przewiduje się przyznanie min. 20 nagród.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
5. Nagrody będą wydawane na stoisku Organizatora w Centrum Handlowym

E.Leclerc przy ul. Tomasza Zana w Lublinie w terminie 26 listopada 2021 r. –
w godzinach 12.00-14.00.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia
udziału  w  Konkursie  lub  w  wyniku  i  w  związku  z  przyznaniem  bądź
nieprzyznaniem nagrody. 

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  wypełnienie
Deklaracji  przez  Uczestnika  oraz  za  zmianę  innych  danych  osobowych
i  informacji  podanych  przez  Uczestnika  uniemożliwiających  jego
zidentyfikowanie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poprzez  przystąpienie  do  Konkursu  Uczestnicy  wyrażają  zgodę
na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z Konkursem
zgodnie 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
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o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1. 
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość

ich modyfikacji poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: srodowisko@lublin.eu,
podając jako temat nazwę Konkursu.

3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Dane  gromadzone  podczas  realizacji  Konkursu  będą  wykorzystywane

jedynie  przez  administratora  danych.  Nie  będą  udostępniane  innym
organizacjom, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody
Uczestnika.

5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki
i zasady ochrony danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym
także  prawa do  żądania  wydania  nagrody,  Uczestnik  nie  może  przenosić
na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094
oraz z 2021 r. poz. 802 i 815). i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie
oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

3. Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora:
www.ekoedu.lublin.eu.

4. Organizator  zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji  postanowień
Regulaminu.
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