
 

 

  

 

Poznań, dn. 12 stycznia 2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU  

Dzień Babci i Dziadka w duchu Zero Waste 

 
1. Organizator:  

a. organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej’’  

z siedzibą w Poznaniu (61 – 119), ul. Św. Michała 43; 

b. serwis społecznościowy Facebook nie jest organizatorem konkursu i jest zwolniony  
z odpowiedzialności za działania związane z konkursem.; 

c. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani  

z nim związany. 

2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/zwiazekgoap/  (zwanej dalej „Fanpage GOAP”).  

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego GOAP, tj. Buku, 

Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk, Swarzędza, Miasta Poznań.  

4. Konkurs polega na wykonaniu prezentu z okazji Dnia Babci i Dziadka w duchu zero waste i przesłaniu zdjęcia 

przedstawiającego wykonany prezent wraz z krótkim opisem.   

5. Celem konkursu jest popularyzacja idei „zero waste”, zgodnie z którą mieszkańcy świadomie starają się wytwarzać 

jak najmniej odpadów, a wszystkie niepotrzebne materiały, poprzez ponowne wykorzystanie, stają się zasobami. 

6. Czas trwania konkursu:  

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia (od dnia zamieszczenia informacji o konkursie na Fanpage GOAP  

na Facebooku) do 24 stycznia br. włącznie. 

7. Uczestnicy:  

a. uczestnikami konkursu mogą być tylko pełnoletni mieszkańcy gmin członkowskich Związku Międzygminnego 

GOAP;  

b. w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZM GOAP. 

8. Uczestnik oświadcza, że:  

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;  

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;  

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru 

nagrody i ją w pełni akceptuje;  

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;  

e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;  

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

9. Wymagania formalne prac konkursowych: 

a. prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka powinien być wykonany z niepotrzebnych przedmiotów, które dzięki 

nowemu zastosowaniu zyskają „drugie życie”; 

b. wykonanie prezentu nie powinno wiązać się z wytwarzaniem odpadów; 

c. prezent powinien być wykonany samodzielnie; 

d. zdjęcie lub kolaż ze zdjęć w postaci jednej grafiki wykonanego prezentu powinno być czytelne i dobrej jakości; 

e. do zdjęcia (kolażu zdjęć) należy dołączyć krótki opis: (4-6 zdań), który powinien zawierać informacje nt. 

wykorzystanych materiałów oraz opis przygotowania prezentu. 

10. Zgłoszenia konkursowe:  

a. jeden autor może zgłosić maksymalnie jedną pracę;   

b. zgłoszona praca ma jednego autora; 

c. zdjęcie (kolaż zdjęć) prezentu należy przesłać w wiadomości prywatnej na Fanpage GOAP na Facebooku lub 

drogą elektroniczną: edukacja@goap.org.pl, w terminie ujętym w punkcie 6. Regulaminu. W treści 

wiadomości należy wpisać “KONKURS - Dzień Babci i Dziadka w duchu Zero Waste” wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestnika; 

https://www.facebook.com/zwiazekgoap/


 

 

  

d. zdjęcia wysłane po terminie wskazanym w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione  
w konkursie. 

11. Nagrody:  

a. fundatorem nagród jest Organizator; 

b. Organizator w wybrany przez siebie sposób wybierze 3 najlepsze zdjęcia (kolaże zdjęć) prezentów; 

c. Organizator przyzna autorom 3 najlepszych zdjęć nagrody: 

I MIEJSCE 

• Pojemnik do segregacji odpadów w domu (3 przegrody, 32 l, stal nierdzewna) o wartości ok.  300 zł 

• Lunchbox ze stali nierdzewnej o wartości ok. 160 zł 

• Termos obiadowy ze stali nierdzewnej – 400 ml o wartości ok. 150 zł 

• Torba Trolley Bags o wartości ok. 40 zł 

• Książka o tematyce zero waste o wartości ok. 20 zł 

 

II MIEJSCE  

• Lunchbox ze stali nierdzewnej o wartości ok.  160 zł 

• Termos obiadowy ze stali nierdzewnej – 400 ml o wartości ok. 150 zł 

• Torba Trolley Bags o wartości ok. 40 zł 

• Książka o tematyce zero waste o wartości ok.20 zł 

 

III MIEJSCE 

• Lunchbox ze stali nierdzewnej o wartości ok. 160 zł 

• Torba Trolley Bags o wartości ok. 40 zł 

• Książka o tematyce zero waste o wartości ok. 20 zł 

 

d. organizator dopuszcza wyróżnienie innych, zgłoszonych zgodnie z Regulaminem zdjęć prezentów  

i nagrodzenie ich autorów zestawem gadżetów ZM GOAP; 

e. laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju; 

f. zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 

inna nagroda. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych zdjęć (kolaży zdjęć) do celów edukacyjnych i 

promocyjnych.  

13. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku oraz 

przez wymienienie ich w poście informującym o wyborze zwycięskich fotografii zamieszczonym na Fanpage GOAP.   

14. Zwycięzcy będą zobowiązani do odebrania nagród z siedziby ZM GOAP w Poznaniu, przy  
ul. Św. Michała 43 (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00) w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.  

15. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, zgadzają się z Regulaminem oraz wyrażają zgodę  
na wykorzystanie przesłanych przez nich fotografii z opisem przez GOAP do promowania postaw proekologicznych 

oraz wyrażają zgodę na publikację prac na wszelkich polach eksploatacji.  

16. Rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne - od werdyktu nie przysługuje odwołanie.  

17. Informacje związane z konkursem są udzielane poprzez wiadomości prywatne na Fanpage GOAP na Facebooku 

lub e-mailowo: edukacja@goap.org.pl 

18. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.  

19. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do 

Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.  

20. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

21. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.  

22. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane 

na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu 

społecznościowym Facebook.  



 

 

  

23. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.  

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za 

brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane 

dane są niepełne lub nieaktualne.  

25. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w 

zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub 

przepisów powszechnie obowiązujących.  

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są 

sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:  

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym  
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej);  

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;  

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;  

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;  

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, 

serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji  
ze strony Facebooka.  

29. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie 

trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

30. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

31. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji.  

32. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.  

33. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

34. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania konkursu na Fanpage GOAP i obowiązuje do odwołania.  

35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  
i inne przepisy prawa.  

36. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora.  

37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 

będzie zamieszczona na Fanpage’u GOAP oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.goap.org.pl . 

38. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.goap.org.pl .   

 

Związek Międzygminny GOAP   
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