ECOKONKURS
Ekologiczny konkurs charytatywny
dla uczniów placówek oświatowych

REGULAMIN
I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą „Ecokonkurs” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul.
Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP:
712-01-67-025 (dalej „Organizator”).
3. Celami konkursu są:
a. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania
odpadami, recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii.
b. Przekazywanie wiedzy o ekologicznych zachowaniach, ochronie
przyrody, odnawialnych źródłach energii oraz zasadach zdrowego
żywienia.
c. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami
ekologii oraz dbania o przyrodę.
d. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego,
empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację
szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie
wsparcia rówieśnikom, wychowankom Fundacji Szczęśliwe
Dzieciństwo.

e. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie
dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
4. W konkursie mogą wziąć udział placówki z terenu miasta Lublina.
5. Zbiórka tekstyliów rozpoczyna się 2 marca i trwa do 22 kwietnia 2020 r.
6. Finał konkursu odbędzie się 22 maja 2020 roku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych Zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w naturze wśród młodzieży
szkolnej na terenie szkoły odbywające się na podstawie pozwolenia władz
szkolnych.
II UCZESTNICY KONKURSU:
1. W konkursie mogą brać udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące
placówki oświatowe: (np. przedszkola, szkoły, bursy szkolne) zwane dalej jako
„Grupa”.
2. Na czele każdej Grupy stoi pełnoletni Lider – nauczyciel, opiekun,
wychowawca (dalej „Lider”). Liderem nie może być pełnoletni uczeń.
III ZASADY I PRZBIEG KONKURSU:
1. Konkurs polega na zebraniu tekstyliów o jak największej wadze w okresie
trwania konkursu. Tekstylia będą zbierane wśród uczniów i wychowanków
placówek oświatowych.
2. Zwycięzcą w konkursie jest ta Grupa, która zebrała tekstylia o największej
wadze (drugie miejsce – drugi największy wynik; trzecie miejsce – trzeci
największy wynik ).
3. Tekstylia, które może zbierać Grupa biorąca udział w konkursie to wszelkie
elementy garderoby damskiej, męskiej oraz dziecięcej, w szczególności
swetry, bluzki, bluzy, t-shirty, spodnie, spódnice, sukienki, sparowane buty,
kurtki, płaszcze, torby, czapki, szaliki itp. Nie zbieramy bielizny. Ubrania muszą
być niezniszczone, suche, niedziurawe, niepoplamione i nieśmierdzące,
nadające się do ponownego założenia.
4. Grupa zgłasza się do konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy

dostępny jest na stronie www.ecokonkurs.pl. Zapisy do konkursu trwają do 15
kwietnia.
5. Grupa, która wysłała wypełniony formularz zgłoszeniowy, otrzyma mailowo
potwierdzenie przystąpienia do konkursu.
6. Grupa zbiera tekstylia od 2 marca do 22 kwietnia 2020 roku.
7. Grupa zobowiązana jest zebrane tekstylia posortować, zważyć i spakować
według „Instrukcji sortowania, pakowania i przekazania tekstyliów” (do
pobrania na stronie www.ecokonkurs.pl).
8. Następnie poprzez stronę (www.ecokonkurs.pl) grupa zamawia kuriera, który
odbierze odpowiednio przygotowane tekstylia. Sposób zamówienia kuriera
podany jest w „instrukcji sortowania, pakowania i przekazania tekstyliów”.
(Uwaga: grupa zamawiając kuriera podaje ilość pudełek z odzieżą do zabrania.
Kurier będzie mógł zabrać tylko podaną w zamówieniu ilość pudełek).
9. Przygotowane i spakowane w kartony tekstylia Grupa przekazuje kurierowi w
umówionym dniu odbioru.
10. Następnie tekstylia zostaną zważone (wadze podlegają tylko tekstylia zgodne
z 3§, pkt 3)
11. Po zakończeniu konkursu, na podstawie wyników uzyskanych przez grupy
organizator przygotuje i opublikuje ranking finałowy konkursu na stronie
(www.ecokonkurs.pl). Informacja z wynikami konkursu (z rankingiem
finałowym) zostanie również przesłana mailowo do wszystkich grup
uczestniczących w konkursie.
IV NAGRODY:
1. Nagrody w konkursie otrzyma/ją:
a. Zwycięzca (I nagroda) – grupa, która zebrała tekstylia o największej
wadze (zgodnie z 3§, pkt 2);
b. Grupa, która zajęła II miejsce (II nagroda) – grupa, która osiągnęła
drugi, największy wynik (zgodnie z 3§, pkt 2);
c. Grupa, która zajęła III miejsce (III nagroda) – grupa, która osiągnęła
trzeci, największy wynik (zgodnie z 3§, pkt 2);
2. Nagrodami w konkursie są:

i. I miejsce (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę
2000 zł na produkty edukacyjne;
ii. II miejsce (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 600
zł na produkty edukacyjne;
iii. III miejsce (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę
400 zł na produkty edukacyjne.
3. Każdy Lider grupy otrzyma także voucher o wartości 20 zł na produkt
edukacyjny do wykorzystania w (www.sklep.cdw.edu.pl) lub na kurs on-line do
wykorzystania na stronie (www.kursy.cdw.edu.pl).
4. Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon rabatowy w
wysokości 30% na zakupy w sklepie internetowym Centrum Dobrego
Wychowania na dowolnie wybrane produkty oraz na dowolnie wybrane kursy
on-line.
5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom wydany przez Organizatora.
6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody
rzeczowe.
V ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD:
1. Nagrody w konkursie będą przydzielane na podstawie rankingu finałowego (tj.
1 miejsce w rankingu finałowym – I nagroda; 2 miejsce w rankingu finałowym
– II nagroda; 3 miejsce w rankingu finałowym – III).
2. Ranking finałowy zostanie opublikowany 22 maja 2020 r.
3. Grupy, które wygrały vouchery (zwycięzcy) mogą wybrać kilka możliwych
sposobów realizacji nagrody:
a. wybierają nagrody ze sklepu internetowego: www.sklep.educarium.pl
b. otrzymują równowartość nagrody w kartach upominkowych do
wykorzystania na stronie www.empik.com
c. voucher można również wykorzystać na produkty edukacyjne
oferowane w sklepie www.sklep.cdw.edu.pl
d. voucherem można również pokryć całość lub część kosztów
warsztatów edukacyjnych oferowanych przez www.cdw.edu.pl
4. Wartość wybranych nagród nie może przekroczyć kwoty na voucherze, który
wygrał uczestnik. Po wyborze uczestnik informuje organizatora jaką nagrodę

wybrał (mailowo lub telefonicznie). Następnie organizator przesyła wybraną
nagrodę do uczestnika.
5. Nagrody dla zwycięzców będą wysyłane pocztą polską (w przypadku nagród
rzeczowych – za wysyłkę płaci organizator) i mailowo (w przypadku nagród w
postaci elektronicznej).
6. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną wysłane pocztą polską (do 22
maja 2020 r.).
VI OBOWIĄZKI GRUP:
1. Grupa jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem
Grupy z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Grupę działań sprzecznych z
prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych
powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
VII REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w siedzibie
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin lub pod
numerem telefonu 512 440 046 (opłata wg cennika operatora) a także na
adres: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin z
dopiskiem „Ecokonkurs” lub elektronicznie na adres email:
kontakt@ecokonkurs.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację,
nazwę Grupy, jak również opis i powód reklamacji oraz adres
korespondencyjny lub mailowy do kontaktu.
3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę
składającą reklamację pisemnie na adres korespondencyjny w terminie 21 dni
od dnia otrzymania reklamacji.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
www.ecokonkurs.pl oraz w siedzibie Organizatora w Lublinie, przy ul.
Jezuickiej 4/9.
2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego
prawidłowy przebieg.
3. Dane osobowe.
a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul.
Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail Lidera.
c. Podanie danych osobowych przez Lidera ma charakter dobrowolny,
lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym
momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora
konkursu: kontakt@ecokonkurs.pl lub telefonicznie 883 901 428.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje
organizator.

