
REGULAMIN KONKURSU
„EKO zbiórka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Zbiórka butelek PET i puszek”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest 

przez  Wydział  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  z  siedzibą  w  Lublinie,

przy ul. T. Zana 38, zwany dalej „Organizatorem”, przy dofinansowaniu  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2.  Partnerami  strategicznymi  Konkursu  są:  Lublindis  Polska  i  Turis.,  zwani  dalej 

„Partnerami”.

3.  Celem konkursu jest  promocja  konsekwentnego  zmniejszania  ilości  odpadów,  które 

trafiają na składowisko śmieci.

4. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w Konkursie, 

zasady przebiegu Konkursu oraz zasady przyznawania nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.  Uczestnikiem  Konkursu,  zwany  dalej  „Uczestnikiem”,  może  być  każda  osoba, 

zamieszkała na terenie Miasta Lublin.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2016r. i trwa do 30 listopada 2016r. W tym 

okresie zbierane są kupony w ramach zbiórki zużytych opakowań.

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik w terminie do 7 grudnia 2016r. musi 

złożyć deklarację udziału w Konkursie, zwaną dalej  „Deklaracją”, osobiście w Wydziale 

Ochrony Środowiska lub przesłać pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zana 

38, 20-601 Lublin (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin). Dokonanie złożenia 

Deklaracji stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości.

5. W Konkursie przewidziane są dwa etapy:

a) Etap  I  -  polegał  będzie  na  zbieraniu  punktów,  uzyskanych  w  ramach  zbiórki 

zużytych opakowań: butelek PET i  puszek aluminiowych przy użyciu automatów 

TOMRA UNO zlokalizowanych w Centrach Handlowych E.Leclerc w Lublinie przy 

ulicy  Tomasza  Zana  i  Turystycznej.  Punkty  zebrane  w  dwóch  lokalizacjach  są 

łączone.  Uczestnik  przez  cały  czas  trwania  Konkursu  gromadził  będzie 

wydrukowane punkty, które w sytuacji dostania się do kolejnego etapu Konkursu, 

dostarczy do weryfikacji Organizatorowi.



b) Etap II - przeprowadzony będzie podczas Finału Konkursu w grudniu 2016r. Termin 

i  miejsce  finału  zostanie  opublikowany na  stronie  internetowej  ekoedu.lublin.eu. 

Do  tego  etapu  zostanie  zaproszonych  co  najmniej  40  osób,  które  zgromadzą 

największą liczbę punktów za selektywną zbiórkę zużytych opakowań, zwane dalej 

Finalistami.  Z  Finalistami  Konkursu  Organizator  będzie  kontaktował  się  drogą 

telefoniczną, dzwoniąc na numery podane w Deklaracji. 

Finaliści zostaną podzieleni ze względu na kryterium wiekowe – osoby do 18 roku 

życia,  zwane dalej  „Młodzieżą”  oraz osoby powyżej  18 roku życia,  zwane dalej 

„Dorosłymi”.  Zadaniem  konkursowym  Młodzieży  będzie  dostarczenie  na 

uroczystość Finałową prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką w formacie 

A3, związanych z obowiązującymi na terenie Miasta Lublin zasadami selektywnej 

zbiórki  odpadów  komunalnych.  Zadaniem  konkursowym  Dorosłych  będzie 

odpowiedzenie  na  pytania  związane  z  treścią  prezentowanych  podczas  Finału 

filmików  o  tematyce  EKO.  Osoby,  które  wykonają  zgodnie  z  tematyką  prace 

plastyczne i osoby, które trafnie odpowiedzą na pytania zostaną nagrodzone.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w  celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową, zwaną 

dalej „Komisją Konkursową”. 

7.  Każdy Uczestnik,  który w jakikolwiek  sposób  spróbuje  zakłócić  przebieg  Konkursu, 

zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

8.  W  przypadku  dyskwalifikacji  pierwotnego  Zwycięzcy  lub  niestawienia  się  na  Galę 

Konkursową, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik.

NAGRODY
1.  Nagrody  przyznawane  Zwycięzcom  Konkursu,  zwane  dalej  „Nagrodami”,  to  sprzęt 

elektroniczny i AGD.

2. Nagrody rzeczowe dla Zwycięzców Konkursu zostaną zakupione ze środków budżetu 

miasta przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dodatkową pulę nagród ufundują Partnerzy. 

3. Nagrody przyznane zostaną na podstawie obrad Komisji Konkursowej.

4. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się podczas II Etapu Konkursu.

5. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców, którym przyznane zostaną Nagrody w dniu 

II Etapu Konkursu.

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno ci za jakąkolwiek szkodę  majątkowąś  

lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udzia u w Konkursie lub ł w 

wyniku i w związku z przyznaniem bąd  nieprzyznaniem Nagrody. ź
2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialno ci  za  nieprawid owe  wype nienie  Deklaracjiś ł ł  

przez Uczestników oraz za zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez 

Uczestnika Konkursu uniemo liwiających jego zidentyfikowanie. ż

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Uczestnik  wyra a  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  w  celuż  

realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą  z  

dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2005 r.  2135 jt.)  oraz 

w celach marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3.  Uczestnik  ma prawo wglądu do swoich  danych  oraz  możliwość  modyfikacji  swoich 

danych  poprzez  przesłanie  odpowiedniej  informacji  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej na adres mailowy Organizatora: srodowisko@lublin.eu, podając jako temat 

nazwę Konkursu.

4. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

5. Dane Finalistów w zakresie imię i nazwisko, udostępnione będą na stronie internetowej 

Organizatora: www.ekoedu.lublin.eu

6.  Dane gromadzone podczas realizacji  Konkursu będą wykorzystywane jedynie  przez 

Administratora Danych. Nie będą udostępniane adnej innej organizacji, osobom fizycznymż  

lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyra enie zgody na powy sze warunki i  zasadyż ż  

ochrony danych osobowych.

POSTANOWIENIA KO COWEŃ
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym tak e prawoż  

do ądania wydania Nagrody, Uczestnik nie mo e przenosić  na osoby trzecie.ż ż
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach  

losowych i zak adach wzajemnych.ł
3. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowie  Regulaminu.ń

mailto:srodowisko@lublin.eu



