Regulamin konkursu pt. "Nie marnuj deszczu"
§ 1 Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu pod nazwą "Nie marnuj deszczu” jest Prezydent Miasta
Gdańska.
§ 2 Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
1) promowanie dbałości o zasoby wody oraz zagospodarowanie wód
deszczowych,
2) promowanie rozwiązań związanych z małą retencją, które pozytywnie
wpływają na poprawę jakości przestrzeni miejskiej.
§ 3 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest test jednokrotnego wyboru w temacie
retencjonowania wody i zagospodarowania wód deszczowych
2. Test, o którym mowa w par.3 pkt. 1 stanowi kartę zgłoszeniową.
3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartę zgłoszeniową.
§ 4 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Udział w Konkursie mogą brać mieszkańcy Gdańska, którzy zgłaszają się do
Konkursu, zwani dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu. Osoby
niepełnoletnie powinny posiadać zgodę prawnych opiekunów.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są:
1) pracownicy organizatora oraz ich rodziny,
2) osoby, które brały udział w przygotowaniu konkursu.
§ 5 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Termin składania karty zgłoszeniowej w konkursie mija dnia 25.06.2022 r o
godzinie 14:30. Decyduje data faktycznego złożenia zgłoszenia w miejscu
wskazanym w ustępie 3 poniżej.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy złożyć w oznaczonym stanowisku
Hevelianum w Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej 2, w dniu 25.06.2022 od
godziny 12:00 do godziny 14:30.
4. Zgłoszenie przez uczestnika swojej pracy do Konkursu - „Nie marnuj
deszczu” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
5. Prace dostarczone po terminie nie będą brały działu w konkursie.
§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodą w Konkursie jest 310 litrowa beczka na deszczówkę wykonana z
tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.
2. Organizator przewiduje wyłonienie 93 laureatów Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą
spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z
prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych
nagrodach podczas wydarzenia „Lato temu w Brzeźnie”, które będzie miało
miejsce 25.06.2022. Losowanie zwycięzców Konkursu odbędzie się o godzinie
15.

5. Zwycięzca Konkursu otrzyma imienny, numerowany voucher uprawniający do
odbioru nagrody.
6. Odbiór vouchera o którym mowa w par. 6 pkt. 5 odbędzie się w dniu
losowania przy oznaczonym stanowisku Hevelianum przy ul. Zdrojowej 2.
Odbiór voucherów jest możliwy jedynie 25.06.2022 w terminie od
zakończenia losowania do godziny18:00 tego samego dnia.
7. Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez
Organizatora terminie i miejscu.
8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze
Zwycięzcami Konkursu lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu w
kwestii odbioru nagrody, wygrana nie zostanie przyznana.
§ 7 Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Załączone do Konkursu karty zgłoszeniowe pozostają u Organizatora i nie są
odsyłane Uczestnikom Konkursu.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
upublicznienie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i
promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w
materiałach multimedialnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
5. Koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik
Konkursu.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – www.gdansk.pl .
7. Kontakt: Hevelianum Dom Zdrojowy, ul. Zdrojowa 2, 80-126 Gdańsk, tel.
+48 451 166 462;
e-mail: recepcja@hevelianum.pl
1.Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator
konkursu, tj. Prezydent Miasta Gdańska, dane kontaktowe: Urząd Miejski w
Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail:
iod@gdansk.gda.pl ,
3) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu,
oceny zgłoszonych do konkursu prac, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia
– w tym w środkach masowego przekazu
– wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród,
4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu
jest wyrażenie przez nich zgody na to przetwarzanie,
5) odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu będą strony trzecie w
rozumieniu art. 4 pkt 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz osoby
będące w posiadaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących
konkursu, a także internauci odwiedzający strony internetowe,
6) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik
konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Ponadto Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych,
7) Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
8) podanie danych osobowych Uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie
tych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich
podania nie jest możliwe uczestnictwo
w konkursie.

