
Regulamin konkursu
na reportaż z akcji „Sprzątanie świata-Polska 2011”

A. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o na reportaż z akcji „Sprzątanie świata-Polska 2011” (zwanego dalej 
“Konkursem”),  jest  Fundacja  „Sprzątanie  Świata-Polska”  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 
Brzozowej 12 m.5, 00-286, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez:  Sąd  Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221382, zwana dalej „Organizatorem”
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
B. Miejsce i czas trwania Konkursu.
1.  Konkurs  ogłoszony zostaje  w  dniu  1  lipca  2011  roku  w  Internecie  i  ma  na  celu  promocję 
aktywnej edukacji ekologicznej. 
2. Prace konkursowe przesyłać należy do dnia 30 listopada 2011 roku. Po upływie tego okresu 
zgłoszenia konkursowe nie będą przyjmowane. O przyjęciu bądź odrzuceniu pracy konkursowej 
decyduje data stempla pocztowego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.sprzatanieswiata-polska.pl do dnia 10 stycznia 2012 roku. 
C. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu.
1.Konkurs jest adresowany do lokalnych organizatorów akcji „Sprzątanie świata - Polska”, którzy 
we wrześniu 2011 roku przeprowadzą w swojej okolicy działania edukacji ekologicznej w ramach 
akcji „Sprzątanie świata – Polska”.
2.Przedmiotem konkursu jest reportaż z akcji w formie:

• filmu (3-5 min), 
• zdjęcia obrazującego akcję, 
• reportażu (maksymalnie 3500 znaków)

3. Prace konkursowe:
• film (długość; 3-5 min.) - na nośniku CD lub DVD w formacie: avi, MPEG. 
• zdjęcie - wydrukowane w formacie 15x20 cm lub większym na papierze fotograficznym 
(nie zdjęcia wydrukowane na zwykłej drukarce) oraz nagrane na nośniku CD lub DVD
• reportaż – w formie drukowanej i elektronicznej (nagranej na nośniku CD lub DVD) 
należy przesłać na adres:
Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska”
Ul. Hoża 3 m 5
00-286 Warszawa
Z dopiskiem „Sprzątanie świata -  Polska 2011 – KONKURS” do dnia 30 listopada 2011roku.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową w jednej wybranej kategorii. 
4. Wraz z pracą konkursową należy przesłać: pełną nazwę i adres placówki realizującej akcję, oraz 
imię  i  nazwisko  osoby  zgłaszającej  pracę  konkursową  (lokalnego  organizatora  -  lidera  grupy 
wolontariuszy).
5. Do projektu należy dołączyć  oświadczenie autora pracy konkursowej o posiadaniu wszelkich 
praw do projektu,  którego wzór  stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu.  Prawa autorskie 
zgłaszanego projektu nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób 
trzecich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego 
do konkursu.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 
i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i  w związku z jego przebiegiem, 
zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883).
9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  prezentowania  i  publikowania  prac 
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konkursowych wszystkich uczestników w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu i 
na stronach internetowych lub w innej formie podając dane autora.
10.  Składając  pracę  konkursową  Zgłaszający  jednocześnie  oznajmia,  że  posiada  zgody  osób 
obecnych na zdjęciach i  filmach na wykorzystanie ich wizerunków w materiałach promujących 
Konkurs i akcję „Sprzątanie świata – Polska”. W przypadku gdy na zdjęciach sfotografowane są 
dzieci  (osoby  niepełnoletnie)  Zgłaszający  zobowiązany  jest  posiadać  zgody  rodziców  na 
wykorzystanie wizerunków ich dzieci. Załącznikiem do Regulaminu konkursu jest formularz zgody 
na wykorzystanie wizerunku. 
11.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  w  dniu  10  lutego  2012  roku  w  Internecie  na  stronie 
www.sprzatanieswiata-polska.pl. Wyniki  będą  zawierać  imię  i  nazwisko  lokalnego  organizatora 
(lidera  grupy  wolontariuszy) oraz  nazwę  instytucji,  którą  reprezentuje.  Wyniki  podane  przez 
Organizatora są ostateczne.
12. W każdej z kategorii konkursowej (film, zdjęcie, reportaż) wybrany zostanie jeden zwycięzca. 
Dodatkowo spośród wszystkich prac zostanie przyznane jedno wyróżnienie specjalne. Zwycięskie 
prace  zostaną  wybrane  przez  Komisję  Konkursową  składającą  się  z  3  członków  – 
współpracowników Fundacji „Sprzątanie Świata – Polska” oraz Fundacji Nasza Ziemia. 
13.  W  wyborze  zwycięskich  prac  Komisja  Konkursowa  będzie  kierowała  się  kreatywnością, 
spójnością z tematem oraz oryginalnością prac. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie 
podlegają odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.
14. Wskazanie Zwycięzców w Konkursie w poszczególnych kategoriach, zostanie dokonane przez 
Organizatora konkursu najpóźniej do dnia 10 lutego 2012 roku na stronie www.sprzatanieswiata-
polska.pl. 
D. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są:
a)  I  miejsce –  (w każdej  z  trzech kategorii)  -  zestaw książek zakresu edukacji  przyrodniczej  i 
ekologicznej (o wartości 500zł brutto – słownie pięćset złotych) dla instytucji organizującej akcję 
„Sprzątanie świata -  Polska” oraz nagroda uznania (piękna drewniana rzeźba anioła) dla osoby 
zgłaszającej pracę (lokalnego organizatora - lidera grupy wolontariuszy).
b) II miejsce –  (w każdej z trzech kategorii)  -  zestaw książek zakresu edukacji  przyrodniczej i 
ekologicznej ( o wartości 400zł brutto – słownie; czterysta złotych)
c) III miejsce –  (w każdej z trzech kategorii) -  zestaw książek zakresu edukacji przyrodniczej i 
ekologicznej ( o wartości 300zł brutto – słownie; trzysta złotych)
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce. 
3. Wyboru książek – nagród Zwycięzca dokona w porozumieniu z Organizatorem Konkursu, z listy 
pozycji przedstawionych Zwycięzcy przez Organizatora.
E. Odbiór nagród.
1. Dostarczenie nagród do zwycięzców nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej, w ciągu 30 dni 
od momentu ustalenia listy książek tworzących nagrodę. 
2.  Nieodebranie  Nagrody w  terminie  6  m-cy  powoduje  jej  utratę.  Nagroda  przepada  w  takiej 
sytuacji na rzecz Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie, nieprawidłowości i nieterminowość 
doręczenia przez kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, telegramów, wiadomości 
e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku 
z niniejszym Konkursem.
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane  z  opóźnieniem lub 
niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu 
adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez 
Uczestnika  adresu  do  korespondencji  Uczestnika  Konkursu  lub  zmianę  innych  danych  – 
uniemożliwiającą  przesłanie  Uczestnikowi  nagrody,  jak  również  za  niemożność  odbioru  lub 
nieodebranie  nagrody,  z  jakiejkolwiek  innej  przyczyny leżącej  po  stronie  Uczestnika.  W takim 
przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.
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F. Postanowienia końcowe.
1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 
niniejszym Regulaminie,  a  także  warunki  określone  w  przepisach  prawa  związane  z  realizacją 
nagród.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych  w  nim  zasad,  jak  również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
2.  Niespełnienie  wyżej  wymienionych  warunków  lub  odmowa  ich  spełnienia  skutkuje 
wykluczeniem  danego  Uczestnika  z  Konkursu  z  jednoczesnym  wygaśnięciem  ewentualnych 
roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego 
przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora jak również uprawnia Organizatora do odmowy 
przyznania lub wydania Nagrody.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Sprzątanie 
świata -  Polska 2011 – KONKURS” do Organizatora na adres korespondencyjny: ul. Hoża 3 m.5, 
00-528 Warszawa, w terminie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia listy Zwycięzców, jednakże nie 
później  niż  do 31  stycznia 2012 roku (jest  to  data  otrzymania  reklamacji  przez  Organizatora). 
Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich 
otrzymania  przez  Organizatora.  Organizator  rozstrzyga  reklamacje  na  podstawie  niniejszego 
Regulaminu. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane w formie pisemnej, są 
ostateczne i wiążące. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą 
listu  poleconego  nadanego  na  adres  podany  w  reklamacji,  w  terminie  14  dni  od  rozpatrzenia 
reklamacji.
5.  Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  Stronie  internetowej 
www.sprzatanieswiata-polska.pl.
6.  Wszelkie  informacje  na  temat  Konkursu  Uczestnicy  mogą  uzyskać  kontaktując  się  z 
Organizatorem poprzez e-mail:  fundacja@sprzatanieswiata-polska.pl. Odpowiedzi będą udzielane 
w ciągu 10 dni roboczych.
7.  W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.
8.  Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  Organizator.  Dane  osobowe  będą 
przetwarzane  w  celach  związanych  z  Konkursem,  tj.  w  celach  związanych  z  organizacją  i 
przeprowadzaniem  Konkursu,  sprawozdawczością  podatkową  i  księgową  oraz  w  celu 
zamieszczenia  listy  Zwycięzców  na  stronie  internetowej  www.sprzatanieswiata-polska.pl. 
Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu  do  danych  i  ich  poprawiania  oraz  żądania  usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Nagród 
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.
10.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
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