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Regulamin Konkursu pt.: „Zbieraj deszczówkę” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pt. „Zbieraj 

deszczówkę” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Województwo Opolskie - Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 38, 45-075 Opole, NIP: 7543077565, 

(dalej: „Organizator”).  

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu EUROPE DIRECT - Opole współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej i budżetu Województwa Opolskiego. 

 

§ 2 

Cel, przedmiot i uczestnicy Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pomysłów i sposobów, przedstawionych  

w formie prezentacji, opisów, zdjęć (dalej: „prace”), które pokazują w jaki sposób Uczestnik Konkursu 

wykorzystuje i pozyskuje deszczówkę. 

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju 

Gospodarki: https://www.ocrg.opolskie.pl, strony internetowej Punktu Informacji Europejskiej 

EUROPE DIRECT-Opole (dalej: „Punkt EUROPE DIRECT-Opole”): www.europedirect-opole.ocrg.pl oraz 

mediów społecznościowych: www.facebook.com//EDOpole, www.facebook.com/Opolskie-Centrum-

Rozwoju-Gospodarki (należących do Organizatora). 

3. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 21 września 2021 r. według 

następującego harmonogramu: 

Ogłoszenie konkursu 2 sierpnia 2021 r. 

Termin złożenia prac konkursowych 10 września 2021 r. 

Posiedzenie Jury konkursowego 13-17 września 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 20-21 września 2021 r. 

 

4. Terminy wskazane w ust. 3 mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator poinformuje 

Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju 

Gospodarki: www.ocrg.opolskie.pl, strony internetowej Punktu EUROPE DIRECT-Opole: 

www.europedirect-opole.ocrg.pl oraz mediów społecznych: www.facebook.com/EDOpole, 

www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodrki. 

http://www.europedirect-opole.ocrg.pl/
http://www.facebook.com/EDOpole
http://www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodarki
http://www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodarki
http://www.europedirect-opole.ocrg.pl/
http://www.facebook.com/EDOpole
http://www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodrki
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5. Prace zgłaszane na Konkurs zawierające treści sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, 

zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także 

zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie 

akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym nie 

biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.  

6. Na decyzję Organizatora o odrzuceniu pracy podjętą na podstawie Regulaminu nie przysługuje 

odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku 

zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji. 

7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące 

warunki: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (określaną na moment dokonania zgłoszenia 

konkursowego), 

2) mieszkają na terenie województwa opolskiego, 

3) w czasie trwania Konkursu wypełnią zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu i 

dostarczeniu Organizatorowi pracy, o której mowa w ust. 1. 

8. Z uczestniczenia w Konkursie wykluczone są osoby, których udział w Konkursie mógłby naruszać 

zasadę uczciwej konkurencji. W szczególności w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które: 

1) wchodzą w skład Jury Konkursu;  

2) brały udział w organizowaniu Konkursu;  

3) brały udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu;  

4) są przedstawicielami, członkami władz i pracownikami Organizatora Konkursu, Partnera Konkursu 

lub działają w Konkursie jako ich przedstawiciele; 

 5) są małżonkiem, partnerem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem albo powinowatym w tej samej 

linii lub stopniu osób wskazanych w pkt 1-4. 

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przygotować i dostarczyć Organizatorowi pracę za 

pomocą wiadomości e-mail na adres: europedirect-opole@ocrg.opolskie.pl (zgłoszenie konkursowe). 

W tytule wiadomości e-mail należy wpisać hasło Konkursu, tj. „Zbieraj deszczówkę”.  

2. Wraz z przesłaną pracą Uczestnik zobowiązany jest do podania w wiadomości e-mail swojego imienia 

i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.  

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko oraz miejsce 

zamieszkania zostały umieszczone na listach rankingowych lub zostały wykorzystane przez 

mailto:europedirect-opole@ocrg.opolskie.pl
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Organizatora w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu.  

4. Prace nadesłane do Konkursu mogą być publikowane na stronie internetowej Opolskiego Centrum 

Rozwoju Gospodarki: www.ocrg.opolskie.pl, stronie internetowej Punktu EUROPE DIRECT-Opole: 

www.europedirect-opole.ocrg.pl oraz mediach społecznościowych: www.facebook.com//EDOpole, 

www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodarki. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace.  

6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 2 sierpnia do dnia 10 września 2021 r., o ile 

Konkurs nie zostanie przedłużony.  

7. Po upływie terminu wskazanego w ust. 6 prace nie będą przyjmowane. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy 

zgłoszeniu lub dane nieaktualne, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 

odszukanie Uczestnika lub wręczenie nagrody.  

9. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub 

działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami w celu 

uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i 

wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik oświadcza, 

iż: 

1) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z jakiekolwiek 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia czyichkolwiek praw poprzez opublikowanie nadesłanej 

przez siebie pracy; 

2) w przypadku, gdyby którekolwiek z jego oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie 

okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, w przypadku ewentualnych roszczeń 

osób trzecich, ponosi on wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody; ponadto w sytuacji, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany 

jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

 

§ 4.  

Zasady wyłonienia Zwycięzców Konkursu 

1. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu zgłoszeń do Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. zgodność 

z tematem, jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych prac.  

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub telefonicznie, na adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego podane w 

zgłoszeniu konkursowym.  

http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.europedirect-opole.ocrg.pl/
http://www.facebook.com/EDOpole
http://www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodarki
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4. Wyłonieni przez Jury Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody oraz wyróżnienia zgodnie z § 5 

Regulaminu.  

5. Przekazanie nagród oraz wyróżnień nastąpi w dniu ustalonym przez Organizatora, o czym Zwycięscy 

Konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną oraz telefonicznie z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

6. Spośród otrzymanych prac Jury wyłoni: siedem zwycięskich prac oraz cztery wyróżnienia.  

7. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji w zakresie wyłonienia 

zwycięskich i wyróżnionych prac, a jego werdykt jest ostateczny. 

8. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na stronie internetowej Opolskiego Centrum 

Rozwoju Gospodarki i Punktu EUROPE DIRECT-Opole, w mediach społecznościowych Punktu EUROPE 

DIRECT-Opole i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, komunikatach prasowych, posługując się 

imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc 

udział w Konkursie wyraża zgodę.  

§ 5. 

Nagrody w Konkursie 

1. Organizator przyzna 7 nagród głównych oraz 4 wyróżnienia. 

2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, tj.:  

1) nagroda główna w postaci zbiornika na deszczówkę – dla Uczestników, którzy są autorami 

zwycięskich prac, 

2) wyróżnienie w postaci gadżetów projektowych dla Uczestników, których prace zostały wyróżnione. 

Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju. 

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

4. Każdy Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej 

odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. Nagrody nieodebrane 

przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 

6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem 

nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora.  

7. Zwycięscy Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora.  

8. Brak możliwości przekazania nagrody Zwycięscy z uwagi na niepodanie danych osobowych lub 

teleadresowych, podanie nieprawidłowych danych lub brak aktualizacji danych przez Zwycięzcę 

Konkursu skutkuje utratą prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.  

9. Nagrody przyznane w Konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych).  
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§ 6 

Prawa autorskie 

1. Przekazując pracę na Konkurs Uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanej pracy pełne i 

nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby 

bądź osób przedstawionych na pracy, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich 

wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na 

portalach i serwisach internetowych. 

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do 

swojej pracy na rzecz Organizatora (od chwili przesłania zgłoszenia konkursowego) bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i 

sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również w 

ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i 

Internetu oraz w systemie on-line; jak również upoważnia Organizatora do udzielania dalszej licencji 

(sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na 

wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i 

adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich 

w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego pracy przez Organizatora 

na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: https://ocrg.opolskie.pl, stronie 

internetowej Punktu EUROPE DIRECT-Opole: www.europedirect-opole.ocrg.pl, w mediach 

społecznościowych: www.facebook.com/EdOpole, www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-

Gospodarki waz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego miejsca zamieszkania, a także na 

przekazanie pracy do oceny Jury, zgodnie z § 4 Regulaminu.  

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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 o ochronie danych) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. 

Krakowska 38, 45-075 Opole (NIP: 7542898797, REGON: 160128701) (ADO);  

https://ocrg.opolskie.pl/
http://www.europedirect-opole.ocrg.pl/
http://www.facebook.com/EdOpole
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2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@ocrg.opolskie.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym wyżej; 

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca 

zamieszkania, przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie pt. „Zbieraj deszczówkę” oraz w 

celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Facebook, Inc, hostingodawcy poczty email, na 

stronie  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, podmiotom świadczącym administratorowi 

wsparcie informatyczne, prawne i doradcze; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) dla Zwycięzców przez okres 6 miesięcy, 

b) dla pozostałych osób przez okres 3 miesiące; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu 

uczestnictwa w Konkursie;  

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa;  

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju 

Gospodarki: www.ocrg.opolskie.pl i Punktu EUROPE DIRECT-Opole: www.europedirect-opole.ocrg.pl. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.  

3. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się 

z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień w całości i bez zastrzeżeń. 

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 

przez Organizatora prac konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 

6 ust. 2 Regulaminu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu na każdym jego 

etapie bez podawania przyczyny. 

6. We wszystkich przypadkach nieprzewidzianych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.  

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

http://www.ocrg.opolskie.pl/

