
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Regulamin konkursu „Mój dom jest czysty” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest OTS Wolna Przedsiębiorczość, z siedzibą przy ul. Stalowej 2, 58-100 
Świdnica. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt: Edukacja Ekologiczna dofinansowanego z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

3. Konkurs będzie prowadzony na terenie całej Polski w terminie od 06.06.2016 do 19.08.2016 
4. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w konkursie. 

5. Udziału w konkursie nie mogą wziąć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie 

ich najbliższych rodzin. 

 

§2 Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie. 
3. Udział w konkursie polega na przysłaniu do organizatora konkursu pracy konkursowej wraz z 

podpisanym formularzem zgłoszeniowym. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 
 

 

§3 Przebieg i warunki udziału w konkursie 

1. Konkurs będzie trwał do 19.08.2016 do godziny 16.00. 
2. Konkurs adresowany jest do właścicieli oraz mieszkańców domów jednorodzinnych, spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych z terenu 4 województw (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie), którzy planują inwestycje w swoich domach/budynkach. 
3. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a. zapoznać się ze szczegółową tematyką dotyczącą mikroinstalacji i mikrogeneracji OZE 
zawartą na stronie Projektu www.ograniczemisje.pl  

b. pobrać formularz ze strony projektu - zgłoszenie domu/budynku do konkursu,  
c. przygotować pracę konkursową pt.: „Mój dom jest czysty”. Praca powinna prezentować 

aktywności mające na celu intencjonalne obniżenie wytwarzania niebezpiecznych emisji do 

atmosfery. Forma prac to m.in. opis, prezentacja, zdjęcia, schematy, rysunki, film. 
Proponowane działania naprawcze powinny zmierzać w kierunku obniżenia niskiej emisji w 

otoczeniu zgłaszanego do konkursu domu/budynku.  
d. Podpisanie się pod dokumentacją zgłoszeniową będzie też swoistym rodzajem deklaracji 

przystąpienia do inicjatywy niskoemisyjnej. 

4. Przygotowaną pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w formie 
elektronicznej na adres info@ograniczemisje.pl z dopiskiem „Konkurs” bądź listownie na adres 

Organizatora konkursu: OTS Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica. 
5. Prace nadesłane przed lub po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku 

wysłania prac pocztą, będzie liczyła się data stempla na przesyłce.  
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§4 Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Wśród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najciekawsze prace i pomysły związane z 

obniżeniem niskiej emisji w otoczeniu zgłaszanego do konkursu domu/budynku. 

2. W skład komisji konkursowej wejdą: kierownik projektu, dwóch niezależnych ekspertów. 

3. W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace, a 6 prac zostanie wyróżnionych.  
4. Nagrodami dla zwycięzców w konkursie będą audyty w zgłoszonym w pracy konkursowej 

budynku. Audyt zostanie przeprowadzony pod kątem energooszczędności, kalkulacji kosztów 

zastosowania rozwiązań obniżających poziom wytwarzania niskiej emisji oraz bezpiecznych dla 
środowiska zastosowań odnawialnych źródeł energii. Przewidziano 3 nagrody w postaci audytów 

(w tym 2 szt. dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej oraz 1 szt. dla domu jednorodzinnego). 
Ponadto wyróżnionych zostanie 6 prac, które zostaną nagrodzone miernikami jakości powietrza. 

5. O przyznaniu nagród głównych zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz/lub mailowo. 
6. Ponadto wszyscy zgłaszający prace na konkurs zostaną również poinformowani drogą 

elektroniczną o jego wynikach. Wyniki dostępne też będą na stronie projektu. 

7. Organizator zastrzega sobie wykorzystanie nadesłanych prac do celów promocyjnych Projektu. 
8. Nagrodzone prace i obiekty będą opisywane na stronie Projektu w ramach działań promocyjnych. 

Celem upowszechniania tych wyników jest pokazanie ścieżki wykorzystania możliwości 
technologicznych oraz źródeł finansowania inwestycji ekologicznych na rzeczywistych 

przykładach. 

 

 

§5 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i 
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

r., Nr 101 poz. 926). Administratorami danych osobowych są Organizatorzy. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  ich  niepodanie  uniemożliwia  udział  w 

Konkursie 

 

§6 Postanowienia Końcowe 

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej 

Konkursu oraz u Organizatora.  
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć 
wpływu na prawo uczestnika do nagród Konkursowych. 


