REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI RZECZOWYMI ORGANIZOWANEGO W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ENERGETYKA ROZPROSZONA GWARANTEM
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENACH NISKOZURBANIZOWANYCH”
DOFINANSOWANEGO Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie
przy ul. Olszewskiej 12, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest w
siedzibie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12.
1.3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające prawo do
dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, które wysłały maksymalnie 3 prace
fotograficzne, przedstawiające oryginalne rozwiązania w zakresie mikro i małych instalacji z
zakresu produkcji energii elektrycznej i ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii. Zdjęcia przesłane w
formacie pdf, 300 dpi o rozdzielczości w granicach 3540x2655 lub wywołane o wymiarach 20x30
cm. Uczestnikami konkursów nie mogą być pracownicy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
oraz pracownicy partnera projektu Case Doradcy sp. z o.o..
1.4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, Organizator powoła Jury Konkursu.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
– dla „Zwycięzcy” – rower,
– dla drugiego miejsca – zegarek solarny,
– dla trzeciego miejsca – hulajnoga.
2.3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
2.4. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
2.5. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu.
2.6 W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z konkursem, zwycięzca konkursu
jest zobowiązany wpłacić organizatorowi konkursu kwotę należnego zryczałtowanego podatku
przed wydaniem nagrody. Wpłacenie kwoty odpowiadającej należnemu podatkowi jest warunkiem
wydania nagrody. Nagrody przyznawane osobom fizycznym w konkursach podlegają
obowiązkowej zapłacie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości
10% ich wartości (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).

3. Zasady konkursu i Jury Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien wysłać na adres Wyższa Szkoła Ekologii i
Zarzadzania ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa z dopiskiem „KONKURS MIKROINSTALACJE”
lub drogą mailową na adres biuro@mikroinstalacje.edu.pl, maksymalnie 3 prace fotograficzne,
przedstawiające oryginalne rozwiązania w zakresie mikro i małych instalacji z zakresu produkcji
energii elektrycznej i ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii. Zdjęcia przesłane w formacie pdf, 300
dpi o rozdzielczości w granicach 3540x2655 lub wywołane o wymiarach 20x30 cm. oraz podać
swoje dane kontaktowe.

3.2. Uczestnik powinien wpisać dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach
związanych z konkursem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w
konkursie.
3.3. Uczestnik powinien wysłać prace fotograficzne do dnia 30.04.2016 r. (liczy się data stempla
pocztowego).
3.4 Jury Konkursu składa się z trzech członków (pracownicy Organizatora i Partnera).
Przewodniczącym Jury Konkursu jest przedstawiciel Organizatora.
3.5. Spośród przesłanych prac fotograficznych zostanie wyłonione 1 (jedno), które w ocenie Jury
Konkursu jest najciekawsze, oryginalne i kreatywne. Uczestnik, który zgłosił wybrane przez Jury
Konkursu stosownie do zdania poprzedniego zostaje „Zwycięzcą” i uzyskuje prawo do pierwszej
nagrody.
Komisja Konkursowa wybiera 1 (jedno) kolejne zdjęcie, które w ocenie Komisji również powinno
zostać nagrodzone, jako nagrody za drugie miejsce, oraz 1 (jedno) kolejne zdjęcie konkursowe,
które w ocenie Komisji powinny zostać nagrodzone, jako nagrody za trzecie miejsce.
3.6 Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach konkursu następuje w dniu 12 maja 2016 roku. Lista
osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.oze.mikroinstalacje.edu.pl.
4. Inne postanowienia
4.1.Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających
z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie
danych jest warunkiem przekazania nagród.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród
uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia danych osobowych.
4.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności wynikających
z regulaminu konkursu.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania
konkursu.
4.6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Jury Konkursu.

