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REGULAMIN KONKURSU „WYZWANIE ZERO WASTE” 
 

§ 1 
Organizatorami Konkursu są EKOMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni (ul. Partyzantów 24D, 
32-700 Bochnia) oraz miesięcznik Kronika Bocheńska (ul. Regis 1, 32-700 Bochnia). 
 

§ 2 
1. Regulamin ustala tryb przeprowadzenia Konkursu polegającego na wcieleniu w życie 

jednego z sześciu działań przedstawionych w artykule pt. „Siedmiodniowe Wyzwanie 
Zero Waste” opublikowanym w lipcowo-sierpniowym numerze Kroniki Bocheńskiej w 
lipcu 2020 r., zwanym dalej Pracą Konkursową. 

2. Praca Konkursowa powinna dokumentować okres realizacji działania obejmujący siedem 
dni. 

3. Celami Konkursu są: 
a) promowanie proekologicznych działań związanych z dążeniem do minimalizacji 

ilości odpadów wytwarzanych w powiecie bocheńskim, 
b) rozbudzenie zainteresowania ideą „zero waste”, 
c) rozwijanie wrażliwości proekologicznej. 

4. Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem zamieszcza się na stronach internetowych 
Organizatorów.  

 
§ 3 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do pełnoletnich osób fizycznych 
zamieszkujących na terenie powiatu bocheńskiego. W Konkursie można brać udział 
wyłącznie osobiście, tj. nie można dokonywać zgłoszeń Prac Konkursowych w imieniu 
osób trzecich. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną Pracę Konkursową. 
4. Uczestnik Konkursu może realizować Pracę Konkursową indywidualnie lub wraz z 

osobami, z którymi zamieszkuje wspólnie gospodarstwo domowe. 
 

§ 4 
1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej powinno składać się z części tekstowej zawierającej opis 

realizacji wybranego działania oraz części graficznej składającej się z dwóch fotografii 
ilustrujących realizację wybranego działania. 

2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej należy wysyłać wraz z dołączonym skanem podpisanego 
formularza rejestracyjnego, który stanowi Załącznik nr 1.  

3. Część tekstowa powinna opisywać podjęte czynności oraz zmiany w ilości wytwarzanych 
odpadów będące wynikiem realizacji wybranego działania.  

4. Część tekstową należy sporządzić na jednej stronie, czcionką Times New Roman, rozmiar 
czcionki: 12, interlinia 1,5. 

5. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł 
zdjęcia. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG. 

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików. 
 

§ 5 
Zgłoszenie Pracy Konkursowej należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
biuro@ekombud.pl , w terminie od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r., w tytule 
maila proszę podać, tytuł konkursu 
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§ 6 

1. Nagrodami w konkursie są zaproszenia dla dwóch osób do wybranych przez 
Organizatorów restauracji. Wartość każdego zaproszenia wynosi 200,00 zł. 

2. Nagrody zostaną przyznane pięciu wybranym przez Komisję Konkursową osobom, które 
w sposób najbardziej kreatywny zrealizowały Pracę Konkursową. 

3. W przypadku nagrodzenia Pracy Konkursowej wykonanej wspólnie przez dwie lub więcej 
osób nagroda zostanie przyznana osobie, która dokonała Zgłoszenia Pracy Konkursowej. 

5. Nagrody zostaną ufundowane przez EKOMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni. 
Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzie drogą poczty elektronicznej w 
dniu 1 września 2020 r. 

7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 10 września przesyłką poleconą za 
potwierdzeniem odbioru 

8. Nagrody nieodebrane do  dnia 30 września 2020 r. przepadają i przechodzą na własność 
Organizatorów. 

 
§ 7 

1. Organizatorzy powołują czteroosobową Komisję Konkursową składającą się z 
przedstawicieli EKOMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni oraz Kroniki Bocheńskiej. 

2. W sytuacji szczególnej, zwłaszcza gdy uzasadnia to liczba zgłoszonych do konkursu Prac 
Konkursowych, możliwe jest zwiększenie liczby członków Komisji Konkursowej. 

9. Członkowie Komisji Konkursowej zapoznają się ze zgłoszonymi opracowaniami i 
dokonują ich oceny, biorąc w szczególności pod uwagę cele Konkursu, kreatywność i 
innowacyjność czynności podjętych w ramach realizacji Pracy Konkursowej. 

10. Nagroda jest przyznawana w drodze głosowania, po posiedzeniu Komisji Konkursowej i 
dyskusji. Każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos. 

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych 
https://www.facebook.com/KronikaBochenska/ oraz https://pl-
pl.facebook.com/ekombud/ w dniu 1 września 2020 r. 
 
 

§ 8 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania Prac Konkursowych 

Laureatów na stronach internetowych wskazanych w § 7 ust. 7, z podaniem danych 
autora (imię, nazwisko) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych w Regulaminie wymogów. 

3. Organizatorzy konkursu mogą odstąpić od rozstrzygnięcia Konkursu lub unieważnić 
Konkurs bez podania przyczyny. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia 
Konkursu lub unieważnieniu Konkursu zamieszcza się na stronach internetowych 
wskazanych w § 7 ust. 7. 

 
§ 9 

1. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik przesyłając 
fotografię zobowiązany jest do dołączenia skanu pisemnego oświadczenia osoby 
znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i 
rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.  

2. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do konkursu fotografii, które: naruszają prawa osób 
trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa 
własności intelektualnej, zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w 
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szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc itp., zawierają uszkodzone pliki 
lub wirusy, zawierają odnośniki do innych stron internetowych zawierających treści, o 
których mowa powyżej. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej i nieodpłatnej 
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści 
Regulaminu. 

4. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 
a) jest autorem załączonych fotografii, 
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, 

które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie 
są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich, 

c) zgadza się na opublikowanie Prac Konkursowych na stronach internetowych 
wskazanych w § 7 ust. 7, wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem. 

5. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia 
naruszenia Regulaminu. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z 
Organizatorami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia 
udziału w Konkursie. 

7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
 

§ 10 
Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 r. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
KONKURS PROEKOLOGICZNY „WYZWANIE ZERO WASTE” 

 

1.  Imię  

2.  Nazwisko  

3.  Adres e-mail  

4.  Ilość nadesłanych fotografii  

5.  Tytuł Pracy Konkursowej  

 
 

Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. 

Jednocześnie oświadczam, że prawa osób które znalazły się na zdjęciach zostały 
wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je 
przedstawiających do celów Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia 
jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które 
osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom Konkursu. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 
2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję 
Regulamin Konkursu „Wyzwanie Zero Waste”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam 
jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów 
Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na 
publikacje Pracy Konkursowej w mediach, w tym mediach społecznościowych, oraz na 
stronach internetowych Organizatorów, jak również na publikacje moich danych 
osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 

 
 
 

…………………………………….. 
data i podpis uczestnika konkursu 

 
 


