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POSTANOWIENIA REGULAMINOWE KONKURSU  

IIII.... Cele:Cele:Cele:Cele: 

1. Propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców 
Częstochowy związanych przede wszystkim z oszczędnością energii i wody. 

2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego . 
3. Pobudzenie do kreatywnego myślenia i twórczej pracy nad zagadnieniami 

społeczno-przyrodniczymi związanymi z oszczędnością energii i wody.  
 
II. OrganizatorII. OrganizatorII. OrganizatorII. Organizator    
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III. Zasady udziału w konkursie:III. Zasady udziału w konkursie:III. Zasady udziału w konkursie:III. Zasady udziału w konkursie:    

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Częstochowy. 
 

2.2.2.2.    Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie trwania Konkursu ułożą 
autorskie hasło promujące oszczędzanie energii i wody oraz wyślą je 
pocztą elektroniczną pod adres hufiec@czestochowa.zhp.pl do dnia 26 do dnia 26 do dnia 26 do dnia 26 
maja 2014 r. maja 2014 r. maja 2014 r. maja 2014 r. W tytule e-maila należy wpisać „Hasło – zgłoszenie na 
konkurs”. Do przesłanego emaila z hasłem należy załączyć kartę 
zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).    
    



3. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie e-maila na adres 
hufiec@czestochowa.zhp.pl z autorskim hasłem promującym 
oszczędzanie energii i wody wyraża jednocześnie zgodę na wyłączne 
używanie tego hasła przez Organizatora konkursu na czas nieokreślony 
i przekazuje Organizatorowi wszelkie prawa autorskie związane 
z wysłanym hasłem. 
 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, spełnienie jego warunków 
i wysłania e-maila na adres hufiec@czestochowa.zhp.pl z zadaniem 
konkursowym, uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje 
jego warunki. 
 

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
Uczestników Konkursu jest Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Częstochowa ul. Wilsona 34 42-200 Częstochowa. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 

6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 
przedmiotowo z Konkursem. 
 

7. Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie 3 propozycje haseł 
promujących oszczędzanie energii i wody. 
 

8. W konkursie zostanie nagrodzona jedna osoba nagrodą główną. 
 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

10. Rozstrzygniecie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 
i dyplomów nastąpi w dniu 29 maja 2014 r. podczas festynu z okazji Miejskich 
Dni Inteligentnej Energii.  
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszeniaOrganizator zastrzega sobie prawo do wnoszeniaOrganizator zastrzega sobie prawo do wnoszeniaOrganizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w Regulaminie Konkursu. zmian w Regulaminie Konkursu. zmian w Regulaminie Konkursu. zmian w Regulaminie Konkursu.    



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na hasło promujące oszczędzanie energii i wody 

1* DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:    

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy: ……………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE:OŚWIADCZENIE:OŚWIADCZENIE:OŚWIADCZENIE:    

Ja, niżej podpisany  …………………………………………………………………... (imię i nazwisko) 

oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu na hasło promujące 

oszczędzanie energii i wody i akceptuję jego treść. Zgłoszone  do Konkursu hasło, jest 

mojego autorstwa oraz nie było kiedykolwiek publikowane przez osoby trzecie i jest 

wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). 

..……………………………………………………. 

(data i odręczny podpis) 

2* DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU:    

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy: ……………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………….……………….(imię i nazwisko) 

w Konkursie na hasło promujące oszczędzanie energii i wody. Oświadczam, iż zgłoszone 

do Konkursu hasło, jest autorstwa mojego dziecka oraz nie było kiedykolwiek 

publikowane przez osoby trzecie i jest wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

..……………………………………………………. 

(data i odręczny podpis) 

* * * * oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie 

** ** ** ** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących 

udział w konkursie 
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