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Regulamin konkursu dla uczestników kursu e-learningowego "Uczę się jak ograniczać i 

segregować odpady" 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w konkursie 

organizowanym w ramach kursu e-learningowego "Uczę się jak ograniczać i segregować 

odpady" 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Tilia z siedzibą przy ulicy Przysieckiej 13 w 

Toruniu. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie 

jak postępować z odpadami realizowanego dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. 

4.Niniejszy regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w konkursie i zawiera 

zasady  uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy  Miasta Toruń. 

6. Konkurs organizowany jest w okresie od 3.12.2021 r. do 17.12.2021 r. 

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.12.2021 r. na facebooku „Kawiarenka Naprawcza 

Stajnia” oraz na stronach internetowych    www.kawiarenkanaprawczastajnia.org 

  oraz  www.szkola-lesna.torun.pl 

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa. W skład 

komisji będą wchodziły trzy osoby, będące przedstawicielami organizatora. 

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Stowarzyszenia Tilia. 

II.  Zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział pary osób. Parę stanowi dziecko (osoba niepełnoletnia) wraz 

z dorosłym opiekunem (rodzic, rodzeństwo, dziadkowie itp.). Dorosły opiekun nie musi być 

opiekunem prawnym dziecka, ale na udział osoby niepełnoletniej w konkursie wyrazić zgodę 

musi opiekun prawny.  

2. W przypadku niepełnoletnich laureatów konkursu, do odbioru nagrody konieczne jest 

przesłanie przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniej osoby zgody na udział w 

konkursie. Zgodę należy wysłać w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

3. W celu udziału w konkursie należy uzupełnić i wysłać formularz gogle dostępny pod 

adresem  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY8RXI11PgWytUmkJk6_FaBqwQoYtEoFGqt

LNF3NYkClHrtw/viewform 

 

4. Nagrodzone zostanie 10 par, które osiągną najwyższą ilość punktów w teście dostępnym w 

formularzu. W przypadku większej ilości par z najwyższą liczbą punktów nagrody zostaną 

rozlosowane wśród uczestników. 
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III.   Dane osobowe: 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora w celach związanych z konkursem.  

2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą. 

IV.  Nagrody i ich odbiór: 

1. Nagrodą w konkursie są spersonalizowane kubki termiczne (po jednym dla dziecka i osoby 

dorosłej). Każdy zwycięzca sam planuje dedykację, która znajdzie się na kubku. 

2. Odbiór nagród możliwy będzie w siedzibie Organizatora na ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 

W przypadku niemożności odbioru osobistego nagrody zostanie ona przesłana pocztą na adres 

wskazany przez laureata w okresie do 14 dni od ogłoszenia wyników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie uczestnika, np. w przypadku podania błędnych danych 

adresowych, zmiany danych itp. 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.     

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3.    Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie, w tym opłaty za dostęp do Internetu, 

pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

4. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy krajowego 

prawa. 
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