
REGULAMIN KONKURSU CZARODZIEJSKIE DRZEWO 

w ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa 2017 
 

1. Organizator. 

Organizatorem Konkursu Czarodziejskie Drzewo jest Stowarzyszenie Ekologiczno- 

Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24. 

2. Cel Konkursu. 

Celem Konkursu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie sadzenia i ochrony drzew oraz 

wyłonienie najciekawszych inicjatywy w programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa. 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie podmioty; ( m.in. placówki oświatowe, 

nadleśnictwa, samorządy, instytucje, firmy) biorące udział w kolejnych edycjach 

Święta Drzewa 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie do programu Święto Drzewa 

i przesłanie do Klubu Gaja sprawozdania z przeprowadzonych działań w ramach programu 

Święto Drzewa (pocztą, e-mailem) na formularzu, który jest dostępny na stronie 

www.swietodrzewa.pl 
3. Organizator wyznacza 3 kategorie na najciekawsze inicjatywy Święta Drzewa: 

a) za największą ilość posadzonych drzew 

b) za najszerszą współpracę  

c) za kreatywność działań 

4. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 listopada 2017 roku. 

4. Organizacja i przebieg Konkursu. 

1. Organizator w ramach konkursu powoła Komisję Konkursową, która spośród sprawozdań 

nadesłanych przez Uczestników Konkursu wyłoni najciekawsze inicjatywy Święta Drzewa. 

2. Ogłoszenie laureatów nastąpi w terminie do 31 marca 2018 roku na stronie internetowej 

www.swietodrzewa.pl  

3. Uroczyste wręczenie tytułów Czarodziejskie Drzewo laureatom Konkursu odbędzie się 

podczas inauguracji Święta Drzewa w okolicach 10 października w 2018 roku, o którym 

Organizator powiadomi pisemnie laureatów konkursu.  

5. Ochrona własności intelektualnej. 

1. Wraz z przesłaniem sprawozdania z przeprowadzonych działań w ramach programu Święto 

Drzewa, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi, bez wynagrodzenia, licencji 

bezterminowej, niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych, na 

wykorzystywanie nadesłanych materiałów, w tym swoich zdjęć i tekstu (dalej jako 

„Sprawozdanie”), przez Organizatora Konkursu na następujących polach eksploatacji  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Sprawozdanie utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Sprawozdania w sposób inny niż określony w pkt b) -

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Sprawozdania  w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci 

internetowej i w telewizji, 

d) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci 

multimedialnych oraz Internetu. 

 

 

 

http://www.swietodrzewa.pl/


6. Prawa do wizerunku i prawa autorskie. 

Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi 

pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

7. Dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)  jest Organizator. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie następować zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 roku, poz. 922 z późn. zm.). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celu 

realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz prawo ich 

poprawiania.  

5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

8. Zmiany w regulaminie Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników Konkursu 

poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

 

 


