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REGULAMIN KONKURSU „Poznaj Orła”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs z dziedziny nauki „Poznaj Orła” organizowany jest w ramach programu ochrony orłów
wdrażanego pod nazwą „ORLEN dla Orłów” przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. we
współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie.
2. Organizatorem Konkursu „Poznaj Orła” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą
w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, 19-110 Goniądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253695, posiadające NIP 546 133 16 02, REGON 200071703
(dalej „Organizator”).
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w
Płocku /09-411/ przy ul. Chemików 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy w
Warszawie pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony:
534.636.326,25 zł (dalej „Sponsor”).
4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej
"Regulamin").
5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli
Organizatora, oraz dwóch przedstawicieli Sponsora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji
Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym
z interpretacją niniejszego Regulaminu.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.07.2017 r. o godzinie 12:00, a kończy się w dniu 12.07.2017 r.
o godzinie 11:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
7. Wykonawcą technicznym zajmującym się obsługą Konkursu jest Organizator, który realizuje wszystkie
czynności związane z obsługą Konkursu na rzecz Sponsora na podstawie odpowiedniej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia
Regulaminu. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Każdy Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik posiada konto e-mail, z którego zostanie przesłane Zgłoszenie tj. wypełniona Karta
Odpowiedzi stanowiąca Załącznik nr 1 oraz kompletnie wypełniony Formularz Konkursowy
stanowiący Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:

a) mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mają miejsce
zamieszkania na terytorium RP,
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b) zapoznają się z treścią Regulaminu i zaakceptują jego treść,
c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na rozpoznaniu gatunku 10 ptaków
(głównie
szponiastych,
ale
www.ptakipolskie.pl/PoznajOrla.

nie

tylko),

prezentowanych

na

stronie

d) prześlą Zgłoszenie na adres mailowy: ptakipolskie@ptakipolskie.pl we wskazanym w § 1 ust.
6 terminie.
4. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności
prawnych, może wziąć udział w Konkursie po uprzednim spełnieniu dodatkowych, poza wymienionymi
w ust. 1-3 powyżej, warunków takich jak: uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego na udział
w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie na adres: 19-110 Goniądz,
ul. Dolistowska 21 oryginału wypełnionego oświadczenia lub na adres ptakipolskie@ptakipolskie.pl
skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora bezpośrednio zaangażowani
w przygotowanie Konkursu.

§ 3 Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe tylko w Czasie Trwania Konkursu opisanego w § 1 ust. 6.
2. Przez dostarczenie rozumie się przesłanie Zgłoszenia drogą elektroniczną na wskazany w § 2 ust. 3 d)
adres mailowy.

3.

Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

4.

Zgłoszenie musi zawierać:
a) wypełnioną Kartę Odpowiedzi stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz
b) Formularz Konkursowy stanowiący Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 do Regulaminu.

5.

Zdjęcia konkursowe dostępne są na stronie www.ptakipolskie.pl/PoznajOrla, od początku terminu
Konkursu wskazanego w § 1 punkt niniejszego Regulaminu.

§ 4 Nagrody
1. W konkursie Organizator przewidział 8 (osiem) nagród I stopnia w postaci zestawu o łącznej wartości
jednego zestawu 250,00 zł brutto, w skład którego wchodzi: budka lęgowa, hotel dla owadów, karmnik
tubowy, książka „Sowy i ptaki szponiaste”, książka „Żuraw Kłosowski”. Zestawy są przeznaczone dla
ośmiu osób, które uzyskają największą liczbę prawidłowych odpowiedzi. Jeśli liczba osób, które
uzyskają największą liczbę punków przekroczy 8, nagrody zostaną przyznane losowo. Dla przykładu
jeśli 10 osób uzyska maksymalną liczbę punktów, wówczas wśród nich zostanie rozlosowanych 8
nagród. Jeśli 2 osoby uzyskają maksymalną liczbę punków, a kolejnych 10 osób uzyska liczbę punktów
o 1 mniejszą, wówczas 2 osoby z maksymalną liczbą punków otrzymają nagrody, a wśród kolejnych 10
osób zostanie rozlosowanych pozostałych 6 nagród.
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2. Zestawy zostaną przesłane na adres wskazany przez zwycięzców w terminie 30 dni od daty ogłoszenia
wyników.
3. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody lub żądania wymiany jej na inną nagrodę lub
równowartość w pieniądzu.
4. Nagrody wydane w konkursie, który jest konkursem z dziedziny nauki są zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku, poz. 2032).

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą
być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje
data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem: Stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą
w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, 19-110 Goniądz z dopiskiem „Poznaj Orła”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany
pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
§ 6 Odpowiedzialność
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają
postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności prowadzą działania naruszające uzasadnione
interesy Organizatora lub Sponsora lub godzą w ich wizerunek.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest adresem www.ptakipolskie.pl/Orlendlaorlow oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, który na podstawie art. 31 ww. ustawy
powierza Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe niezbędne do zrealizowania Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte
niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, wydaniu Nagród i rozstrzygnięciu postępowania
reklamacyjnego.
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4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie Nagrody
lub rozpatrzenie reklamacji. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu do swoich
danych oraz możliwość ich poprawiania i odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie
przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany
w ust. 6.
6. Uczestnik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi i Sponsorowi prawa
do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych i mediach
społecznościowych Sponsora m.in.: www.orlen.pl i www.orlendarserca.pl i Organizatora
m.in.:
www.ptakipolskie.pl,
www.jestemnaptak.pl
oraz
www.facebook.com/orlendlaorlow
i www.facebook.com/niesamowiciludzie.
7. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook
ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza
przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu – Stowarzyszeniu Ptaki Polskie, a nie Facebook.
Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu,
w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
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Załącznik 1

KARTA ODPOWIEDZI

Numer zdjęcia konkursowego
dostępnego stronie
www.ptakipolskie.pl/PoznajOrla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gatunek ptaka
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Załącznik 2
FORMULARZ KONKURSOWY
I.

Dane Uczestnika Konkursu:

Imię
Nazwisko
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail do kontaktu
II. Oświadczenia Uczestnika
(proszę zaznaczyć „x” w poniższych kratkach)
□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Poznaj Orła” oraz akceptuję jego treść.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, w tym
wydania mi nagrody. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku
zwycięzców Konkursu również odebrania nagrody. Osobom podającym dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
___________________________________
Własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu
__________________________________
Miejscowość i data
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Załącznik 3

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA BEDĄCEGO OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ

Miejscowość
Dnia

….…………..
……….……..

Ja niżej podpisany
……………………………………………………………… (imię i nazwisko opiekuna prawnego), zamieszkały/-a
w …………………………………………………………………….. (adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr
mieszkania, kod, miejscowość), ……………………………………. (nr telefonu kontaktowego), … (Adres email do kontaktu) wyrażam zgodę na uczestnictwo …………………………….. (imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu) w Konkursie „Poznaj Orła” organizowanym przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w
Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, 19-110 Goniądz.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Poznaj Orła” oraz akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na warunkach określonych w ww. Regulaminie.

………………………….……………………………………..
Data i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Uczestnika danych osobowych na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym wydania nagrody. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku
zwycięzców Konkursu również odebrania nagrody. Osobom podającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w każdym czasie.

………………………….……………………………………..
Data i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego

