
 

REGULAMIN KONKURSU „IDĄ #swieta !” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Idą #swieta !” ( Zwany dalej "Konkursem"). 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, 

zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób 

składania reklamacji związanych z Konkursem. 

4. Organizatorem Konkursu, fundatorem nagród oraz podmiotem zajmującym się obsługą techniczną 

Konkursu w zakresie czynności powierzonych niniejszym Regulaminem jest ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie 

– Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 

Jarocin, NIP: 617-20-54-982 (zwany dalej "Organizatorem"). 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. 

Serwis Facebook, Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu powinny być 

kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu 

społecznościowego Facebook, Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa 

na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 

6. Celem Konkursu jest szerzenie świadomości ekologicznej na temat selektywnej zbiórki oraz ponownego 

wykorzystania odpadów. Poprzez zorganizowanie konkursu chcemy zachęcić uczestników do pokazania, 

w jaki sposób można nadać nowe życie przedmiotom codziennego użytku. 

 

§ 2. Czas trwania konkursu. 

 

1. Zgłoszeń w Konkursie można dokonywać od dnia 01.12.2020 r. od godz. 7:30 do dnia 23.12.2020 

do godz. 23:59  („Czas trwania konkursu”). 

2. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie ogłoszona na profilu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu w serwisie Facebook® pod adresem: https://pl-

pl.facebook.com/zgojarocin w poście konkursowym lub w komentarzach pod zgłoszeniami 

konkursowymi zwycięzców poprzez oznaczenie profili Zwycięzców do dnia 30.12.2020.  

3. Nagrody zostaną wydane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od danego zwycięzcy 

jego danych korespondencyjnych na adres przez niego wskazany, jednakże Organizator zaznacza, że czas 

przekazania niezbędnych danych przez zwycięzców nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników.  

 

 

 



 

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) jest każda pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dostęp 

do internetu i konto w serwisie Facebook® (www.facebook.com) zgodnie z wymogami regulaminu 

serwisu. 

2. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych 

dla częściowo ubezwłasnowolnionych), które mają dostęp do internetu i posiadają konto w serwisie 

Facebook® (www.facebook.com) zgodnie z wymogami regulaminu serwisu.   

3. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są przesłać Organizatorowi na maila: w.nowak@zgo-jarocin.pl 

Załącznik nr 1 do konkursu, zawierający zgodę do udziału w konkursie osoby niepełnoletniej, 

wypełnioną i podpisaną przez prawnego opiekuna. 

4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest:  

a) spełnienie warunków określonych w pkt. 1-3 powyżej;  

b) w określonym terminie trwania konkursu (§2 pkt. 1.) wysłanie Zgłoszenia zawierającego „Pracę 

Konkursową”); 

c) Polubienie profilu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu w serwisie 

Facebook; 

d) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 

e) spełnienia warunków Regulaminu. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili poprzez 

wysłanie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com skierowanej do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dobrowolne jest udostępnienie danych osobowych związane 

z Konkursem. 

6. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Wykluczenie z konkursu może nastąpić, jeśli: 

a) Uczestnik nie wyrazi zgody na postanowienia Regulaminu.  

b) Uczestnik Konkursu naruszy nazwy handlowe, znaki towarowe i inne prawa własności 

intelektualnej przysługujące Organizatorowi. 

c) Naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub innych postanowień regulaminu serwisu 

Facebook, a także naruszy prawa osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego.  

d) Uczestnik niepełnoletni nie prześle pisemnej zgody opiekuna prawnego §3 ust. 3.  

8. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza, bądź może naruszyć prawa osób trzecich, 

Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Prace konkursowe nie naruszają praw osób 

trzecich. 

9. Decyzja Organizatora w sprawie wykluczenia Uczestnika z Konkursu jest ostateczna. 
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§4. Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie -  Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin   

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w zakresie i w celu niezbędnym 

do realizacji ww. konkursu w tym publikacji informacji o konkursie, wyników zdjęć na stronach 

internetowych oraz mediach. 

3. Wyniki konkursu zawierające Państwa dane będą podane do publicznej wiadomości między innymi 

poprzez publikację na stronach internetowych ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

Mogą być również publikowane w prasie, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.  ‘ 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przystąpienia do konkursu, 

jednocześnie Organizator zaznacza, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz nie są profilowane oraz że nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane. 

7. Niewyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia poprawne przeprowadzenie 

procedur konkursowych, przez co Organizator jest upoważniony do wykluczenia uczestnika z udziału 

w Konkursie. 

8. Na rzecz przeprowadzenia procedury konkursowej Organizator potrzebuje prawdziwe dane 

korespondencyjne (Imię i nazwisko Zwycięzcy, adres zamieszkania, adres e-mail).   

 

§ 5. Cel i Zasady Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest szerzenie postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych, poprzez możliwość 

ponownego wykorzystania odpadów powstałych na skutek zużycia codziennego. Poprzez konkurs 

pragniemy pokazać, że nawet używane na co dzień przedmioty mogą posłużyć do wykonania ciekawych 

kompozycji i nadać odpadom „drugie życie”.  

2. Konkurs polega na zamieszczeniu zdjęcia konkursowego (dalej: „Praca Konkursowa”) jako komentarza 

pod postem konkursowym na stronie konkursu na profilu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie 

Centrum Recyklingu na portalu społecznościowym Facebook.  

3. Wymagania dotyczące Pracy konkursowej. 

a) Praca konkursowa powinna przedstawiać sposób na powtórne wykorzystanie zużytych przedmiotów 

codziennego użytku do stworzenia dekoracji świątecznych.  



 

b) Do wykonania prac możemy użyć wszelkiego rodzaju opakowań z tworzyw sztucznych i metali, 

papieru, materiałów tekstylnych, zużytych ubrań, itp. za pomocą wszelkich dostępnych metod 

plastycznych i technicznych.  

c) Praca konkursowa może przedstawiać efekt końcowy i/lub etapy pracy. Praca konkursowa może być 

w formie pojedynczego zdjęcia lub collagu zdjęć.  

d) Przesłaną Pracę Konkursową należy oznaczyć hasztagami: #swieta #zgowcr #zerowaste. 

e) W komentarzu zdjęcia konkursowego należy wpisać tekst: „Akceptuję regulamin konkursu” w celu 

wyrażenia zgody na warunki zawarte w Regulaminie. 

f) Należy polubić profil ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na stronie 

https://pl-pl.facebook.com/zgojarocin. 

4. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu tylko jedno zgłoszenie. Dopuszcza się możliwość 

przesłania w ramach Konkursu więcej niż jednego zgłoszenia w przypadku kiedy rodzic/ opiekun prawny 

zamieszcza prace konkursowe niepełnoletniego dziecka/ podopiecznego. 

5. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w całym Konkursie. 

6. Zgłoszenia można przesyłać do 23.12.2020 r. do godziny 23.59, wyniki zostaną ogłoszone 

do 30.12.2020 r do godziny 15:30. 

7. Niedopuszczalne jest przesyłanie Zgłoszeń, które:  

a) Zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.  

b) Zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe;  

c) Naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste 

innych osób;  

d) Naruszają dobre obyczaje;  

e) Są niezgodne z Regulaminem. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Zgłoszeń, 

o których mowa w pkt. 6. powyżej. 

9. Rejestracja udziału w Konkursie odbywa się poprzez zamieszczenia zgłoszenia na Stronie Konkursowej. 

 

§ 6. Nagrody 

 

1. Przewidziano nagrody w Konkursie dla uczestników, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, 

odpowiednio: 

- 3 główne nagrody, do których zaliczają się: plecak, zestaw do segregacji, szklana butelka oraz zestaw 

gadżetów, 

- nagrody dodatkowe: 3 x zestaw gadżetów. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez decyzję Komisji Konkursowej (wyznaczonej przez Organizatora) 

i ogłoszeni na tablicy profilu ZGO w serwisie Facebook do 30.12.2020 r. do godziny 15:30. Następnie 

oznaczeni Zwycięzcy muszą podać dane osobowe w wiadomości prywatnej do ZGO-WCR w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia podania Zwycięzców przez Organizatora.  

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 

wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

https://pl-pl.facebook.com/zgojarocin


 

3. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską w terminie 

14 (czternastu) dni roboczych od daty przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane 

niezbędne do przekazania nagrody na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 2 i § 6 pkt. 

1 powyżej.  

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. 

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3, 4 

i 5 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób 

i w terminie określonym w § 2, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje 

do dyspozycji Fundatora. 

6. Nagroda może być przekazana tylko poprzez wysłanie jej za pomocą Poczty Polskiej lub kuriera. 

Dopuszcza się przekazanie osobiste w siedzibie firmy. 

7. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847, ze zm.) 

8. Nagroda nie podlega opodatkowaniu zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie uczestników pozostaną w dyspozycji 

Organizatora. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających 

lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród. 

11. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyznania 

nagrody. 

 

§ 7. Prawa Autorskie 

 

1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a. posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac 

Konkursowych oraz ich treści; 

b. treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego 

ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, 

kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych 

innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia, nie stanowią zniewagi i pomówienia 

innych osób; 

c. treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich, nie 

udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej za wyjątkiem 

opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu na stronach Serwisu, 

na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych 



 

serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych 

bezpośrednio z Konkursem. 

3. Niezależnie od powyższego Organizator, w oparciu o przepis art. 921§3 kodeksu cywilnego zastrzega, 

iż z datą przekazania Laureatom Konkursu Nagród określonych w treści § 2 i 6. Regulaminu, nabywa 

wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych. W celu uniknięcia 

wątpliwości nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach 

eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestników 

opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac 

Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze 

promocyjnym i reklamowym. 

4. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu i przesłaniem Pracy Konkursowej Uczestnicy zrzekają 

się wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne 

wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi. 

5. Wydanie Nagród Zwycięzcom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej. 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi Konkursu na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika,  

e-mail podany w Konkursie jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacja powinna być złożona w wiadomości prywatnej na Stronie Konkursowej: ZGO Sp. z o.o. 

w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na Facebook’u lub na adres e-mail: w.nowak@zgo-

jarocin.pl 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora. 

O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. 

5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od postępowania 

reklamacyjnego kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 

3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne   

z 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 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 199, str. 1) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 



 

sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz. 1781). Dane będą zbierane w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Organizator nie wykorzystuje zebranych danych do celów marketingowych. 

4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:  

a) akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Facebook oraz inne regulacje prawne 

dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania Portalu;  

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia 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 o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 199, str. 1)  oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,poz. 926 ze zm.), w tym  

do przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu. 

5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną 

przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie. 

6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny 

z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął 

takie podejrzenie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że 

zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników w Konkursie. Organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego  

z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, poinformować 

Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia 

zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania 

się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub 

odstąpienia od udziału w Konkursie. 

8. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847, ze zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie 

nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w konkursie 

nie zależy wyłącznie od przypadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

……………………………………………………….. 

 (miejscowość i data) 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „IDĄ #swieta !” OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja, …………………………………………………………………….. (imię i nazwisko), 

zamieszkały/a ………………………………………………………………….. (miejscowość), 

…………………… ……………………………………………………. (ulica i numer domu), 

jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział w konkursie „IDĄ #swieta !” 

………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

niepełnoletniego).  

Jednocześnie zaznaczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i zgadzam się z jego 

postanowieniami. * 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
         (Czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* powyższą zgodę należy podpisaną przesłać na adres e-mail: w.nowak@zgo-jarocin.pl 


