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Regulamin Konkursu wiedzy na Facebooku „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”
Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej
Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu””
I. CEL KONKURSU:
1.Celem Konkursu jest budowa świadomości nt. potrzeb i metod ochrony przyrody rzek karpackich wśród
mieszkańców gmin z wybranymi obszarami chroniącymi przyrodę dolin rzecznych oraz rozwijanie umiejętności
samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych źródeł.
II. ORGANIZATOR KONKURSU:
2.Organizatorem Konkursu wiedzy na Facebooku „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”, zwanego dalej
„Konkursem” jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Czystej 17/4,
31-121 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Krakowie pod
numerem KRS: 0000060308, NIP: 676-10-21-929, zwana dalej „Organizatorem”.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU:
3.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 29 maja 2017 r.
3.2. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2019 r.
IV. UCZESTNICY KONKURSU:
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy (w tym dzieci, młodzież i dorośli) gmin, na których
terenie leżą obszary Natura 2000:
1. Dolna Soła PLH120083 - gminy: Wilamowice, Brzeszcze, Kęty Oświęcim (gm. miejska), Oświęcim (gm.
wiejska);
2. Czarna Orawa PLH120002 – gminy: Czarny Dunajec, Jabłonka, Raba Wyżna;
3. Łososina PLH120087 – gminy: Słopnice, Tymbark, Limanowa (gm. wiejska), Limanowa (gm. miejska),
Laskowa, Łososina Dolna;
4. Biała Tarnowska PLH120090 – gminy: Uście Gorlickie, Grybów (gm. wiejska), Grybów (gm. miejska),
Bobowa, Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów (gm. wiejska), Korzenna, Gromnik, Ryglice;
5. Wisłoka z Dopływami PLH180052 – gminy: Ropa, Gorlice (gm. wiejska),Gorlice (gm. miejska), Sękowa,
Biecz, Lipinki, Skołyszyn, Jasło (gm. wiejska), Jasło (gm. miejska), Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród,
Krempna, Chorkówka, Brzyska, Kołaczyce, Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Tarnowiec, Jedlicze;
6. Jasiołka PLH180011 – gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Dukla, Chorkówka;
7. Rzeka San PLH180007 – gminy: Sanok (gm. wiejska), Sanok (gm. miejska), Dydnia, Nozdrzec, Dynów
(gm. wiejska), Dynów (gm. miejska), Dubiecko, Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl (gm. wiejska), Przemyśl (gm.
miejska), Żurawica, Medyka, Orły, Radymno (gm. wiejska), Radymno (gm. miejska), Stubno, Laszki, Jarosław
(gm. wiejska).
V. NAGRODY:
5.1. W każdym tygodniu w okresie:
- od 29 maja 2017 do 25 czerwca 2017,
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- od 28 sierpnia 2017 do 24 czerwca 2018,
- od 27 sierpnia 2018 do 30 grudnia 2018.
spośród uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie z danego tygodnia, wylosowany
zostanie jeden uczestnik, który otrzyma nagrodę cotygodniową (średnia wartość każdej nagrody
cotygodniowej wynosi ok. 50 zł).
5.2. Dodatkowo Nagrodzone zostaną 3 osoby, które zdobędą najwięcej punktów w całym konkursie, w
postaci aparatu fotograficznego (wartość ok. 750zł) oraz pamiątkowych dyplomów.
VI. ZASADY KONKURSU:
6.1. Konkurs ma na celu wyłonienie uczestników z największą wiedzą nt. rzek karpackich, w tym:
- przyrody karpackich rzek, potrzeb i metod jej ochrony,
- korzyści dla człowieka z rzek o naturalnym charakterze,
- zagrożeń dla ekosystemów rzecznych,
- zasad funkcjonowania obszarów Natura 2000 chroniących te rzeki,
- siedlisk i gatunków chronionych w sieci Natura 2000,
- szerokiego kontekstu przyrodniczego, geograficznego, kulturowego, historycznego, technicznego, w którym
funkcjonują karpackie rzeki,
- wszystkich innych aspektów związanych z karpackimi rzekami.
6.2. W każdy poniedziałek podczas trwania konkursu na Facebooku projektu publikowane będzie pytanie
konkursowe z jedną poprawną odpowiedzią.
6.3 Odpowiedź na pytania konkursowe z danego tygodnia należy przesłać poprzez formularz elektroniczny, do
którego link podany będzie wraz z każdym pytaniem do 23:59 najbliższej niedzieli po ogłoszeniu pytania.
6.4. Za właściwą odpowiedź na każde pytanie Uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za odpowiedź niewłaściwą
otrzymuje zero punktów.
6.5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
6.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego wraz z odpowiedzią na
pytanie konkursowe i wskazaniem:
- imienia i nazwiska uczestnika,
- numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail,
- gminy, w której mieszka uczestnik (musi to być gmina wymieniona w punkcie 4 niniejszego Regulaminu),
O adres pocztowy domowy, na który wysłane zostaną ewentualne nagrody, zostaną poproszeni wyłącznie
wyłonieni zwycięzcy, drogą mailową i/lub telefoniczną.
6.7. Zabronione jest wpisywanie odpowiedzi w komentarzach na stronie projektu na Facebooku.
Punktowane będą tylko odpowiedzi udzielone poprzez formularze do odpowiednich pytań (linki do formularzy
publikowane będą w postach na stronie Projektu na Facebooku).
6.8. Do konkursu uczestnik może przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
6.9. Wypełniając formularz konkursowy, Uczestnik przystępuje do Konkursu oraz oświadczam, że:
-zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść,
-wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w tym do podania do
wiadomości publicznej swojego imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach Konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
6.10. Jeżeli w końcowej klasyfikacji co najmniej dwie osoby będą miały tyle samo punktów i będą zajmować
nagradzane miejsce, zostanie rozegrana pomiędzy nimi dogrywka na zasadach określonych przez
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Organizatora, która będzie trwała do czasu ustalenia ostatecznej kolejności. W przypadku, gdy jedna z osób
mających wziąć udział w dogrywce zrezygnuje z niej, zostanie ona automatycznie sklasyfikowana na niższym
miejscu.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:
7.1. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2019 r. i zostanie opublikowane na
stronie Facebook projektu.
7.2. Wyniki losowania nagród dodatkowych w każdym tygodniu ogłaszane będą do najbliższej środy po
terminie odpowiedzi do godz. 19:00. W przypadku gdy będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, ogłoszenie
nastąpi do godz. 19:00 najbliższego następnego dnia roboczego.
7.3. Ponadto zwycięzcy Konkursu i nagradzani upominkami zostaną w dniu przyznania nagród powiadomieni
pocztą elektroniczną przez Organizatora o tym fakcie.
7.4. Uczestnik nagradzany zobowiązany jest podać, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o
przyznanej nagrodzie swoje dane adresowe.
7.5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub na wniosek
Zwycięzcy, mogą zostać odebrane w siedzibie Organizatora.
7.6. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z
niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze koniecznym do
realizacji konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej projektu na Facebooku (link w zakładce
Informacje).
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: joannadw@op.pl lub przez wiadomość na
stronę projektu na Facebooku.
8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych
Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz.
883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
IX. ZMIANY W REGULAMINIE
9.1. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną o zmianach w
Regulaminie. Zmiany będą także ogłaszane na stronie Facebook projektu.
9.2. Zmiany ogłaszane będą na min. tydzień przed ich wejściem w życie.
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