REGULAMIN KONKURSU DRZEWO ROKU 2023
1. Organizator.
Organizatorem Konkursu Drzewo Roku 2022 w Polsce (Konkurs) jest Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach, ul. Nad Wilkówką 24. KRS:
0000120069.
2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości
społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego,
najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym
kraju. Poszukujemy drzewa z historią, która pobudza wyobraźnię i scala wspólnotę osób
mieszkających w danym regionie.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie podmioty (m.in. placówki oświatowe,
nadleśnictwa, samorządy, instytucje, firmy, organizacje, osoby prywatne)
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do Klubu Gaja (pocztą na adres: Klub
Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice lub e-mailem na adres:
drzeworoku@klubgaja.pl) zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, który
jest dostępny na stronie www.swietodrzewa.pl w zakładce KONKURSY/ Drzewo Roku 2023.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje na temat nominowanego drzewa:
a) dane kontaktowe zgłaszającego (nazwa placówki, urzędu, organizacji, imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail)
b) opis miejsca, w którym rośnie drzewo ( ulica, miejscowość, gmina, województwo,
współrzędne GPS)
c) dane właściciela terenu na którym rośnie drzewo
d) sugerujemy zapytanie właściciela terenu, na którym rośnie drzewo, czy zgadza się aby
zostało ono zgłoszone do Konkursu
e) gatunek drzewa - cechy drzewa (m.in. jego szacunkowy wiek i wysokość, obwód na
wysokości 1,3 m nad powierzchnią ziemi)
f) historię drzewa (może być związany z nim mit, legenda, dane historyczne lub czyjaś
relacja, być może obecność drzewa wiąże się z najnowszymi wydarzeniami ważnymi dla
społeczności lokalnej, znaczenie drzewa dla społeczności lokalnej itp.) – max 2 strony A4
g) zdjęcie drzewa ( zalecamy aby na zdjęciu znajdowało się nie tylko samo drzewo, ale także
osoby go nominujące) lub rysunek drzewa - max 3 zdjęcia
h) do Konkursu nie można zgłosić ponownie drzewa, które było już w finale w jednej z
poprzednich edycji konkursu Drzewo Roku. Finalistów wszystkich edycji Konkursu
można znaleźć na stronie drzeworoku.pl w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE

4. Organizacja i przebieg Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu - wrzesień 2022 roku
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu - 30 listopada 2022 roku
3. Wybór 16 finałowych drzew Konkursu przez jury Konkursu powołane przez Organizatora
w składzie m.in. przedstawiciel Klubu Gaja, biolog, leśnik, fotograf, dziennikarz. Przy ocenie
zgłoszeń pod uwagę będą brane w kolejności następujące kryteria: historia związana z danym
drzewem, znaczenie drzewa dla danego miejsca, osoby lub grupy osób, które je nominowały,
szczególne cechy danego drzewa oraz jego gatunek.
4. Ogłoszenie 16. finalistów Konkursu 1 marca 2023 roku na stronie internetowej
www.swietodrzewa.pl.
5. Publiczny proces głosowania na stronie https://drzeworoku.pl/w terminie od 1 do 30 czerwca
2023 roku. Regulamin głosowania dostępny jest na stronie głosowania w zakładce
REGULAMIN. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkich chętnych.
6. Ogłoszenie zwycięzcy Drzewa Roku 2023 – 1 lipca 2023
7. Wręczenie nagród Konkursu – październik 2023 roku podczas inauguracji Święta Drzewa
w Warszawie. Tytuł Drzewo Roku 2022 otrzyma zgłaszający zwycięskie drzewo i
przedstawiciel władz samorządowych, na których terenie znajduje się to drzewo. Jeżeli
zgłaszającym i właścicielem drzewa jest ten sam podmiot to zostanie wręczona tylko jedna
nagroda. Pozostałym uczestnikom Konkursu, którzy zgłosili finałowe drzewa zostaną
wręczone dyplomy.
8. Zwycięskie drzewo - Drzewo Roku 2023 - będzie reprezentowało Polskę w Europejskim
Konkursie Drzewo Roku 2024, którego publiczne głosowanie odbędzie się w lutym 2024.
5. Obowiązki zwycięzcy i finalistów
1. Zwycięzca i każdy finalista, są zobowiązani w każdym przypadku posługiwania się nazwą
„Drzewo Roku 2023”, do jednoczesnego:
a) przekazywania informacji, że Organizatorem Konkursu Drzewo Roku w Polsce jest Klub
Gaja,
b) zamieszczania logo Klubu Gaja jako organizatora Konkursu,
Organizator może ustalić wiążącą treść stosownego komunikatu oraz przekaże zwycięzcy i
finalistom logo Klubu Gaja w formacie zdatnym do reprodukcji i udostępniania przez nich.
2. Obowiązki wskazane w pkt 1. stosują się w każdym przypadku, gdy zwycięzca lub finalista
wydaje lub udostępnia publikacje, broszury, plakaty, ogłoszenia, strony internetowe,
informacje i publikacje w mediach społecznościowych, nagrania, umieszcza tablice
informacyjne, wysyła pisma kierowane do różnych adresatów, udziela wypowiedzi do

mediów oraz w każdej innej formie komunikacji społecznej udostępnia informacje o
Konkursie, swoim udziale w Konkursie oraz o otrzymanych wyróżnieniach. Takie informacje
mogą być udostępniania wyłącznie, gdy są udostępniane jednocześnie z informacją o udziale
zwycięzcy i finalisty w Konkursie.
3. Zwycięzca i każdy finalista otrzymają od Organizatora w formie elektronicznej materiały i
informacje wskazane w pkt 1 niezbędne do należytego wykonania obowiązków określonych
w pkt 2.
6. Ochrona własności intelektualnej.
1. Nazwy „Konkurs Drzewo Roku” oraz „Drzewo Roku” są prawnie chronioną własnością, a prawa
do nich przysługują Organizatorowi. Korzystanie i używanie tych nazw i związanych z nimi
oznaczeń może się odbywać tylko w zgodzie z Regulaminem albo za wyraźną zgodą
Organizatora.
2. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia do Konkursu Drzewo Roku 2022, każdy Uczestnik udziela
Organizatorowi, bez wynagrodzenia, licencji bezterminowej, niewyłącznej, bez ograniczeń
czasowych, terytorialnych oraz ilościowych, na wykorzystywanie nadesłanych materiałów, w tym
zdjęć i tekstu (dalej jako „Treści”), 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 Treści utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b) -publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie Treści 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
multimedialnych oraz Internetu.
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8. 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.
9. Dane osobowe.
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych będzie
następować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji
Konkursu Drzewo Roku oraz wysyłki informacji na temat działań prowadzonych przez Klub Gaja
na podstawie udzielonej przeze Uczestników dobrowolnej zgody.
3. Podanie przez Uczestników swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez Klub
Gaja lub do czasu wycofania zgody przez Uczestników. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody przez Uczestników jest dobrowolne.
5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
10. 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.
11. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku naruszenia warunków Konkursu przez uczestnika, Organizator ma prawo
wykluczyć uczestnika z Konkursu bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeśli warunki Konkursu
narusza zwycięzca lub finalista, Organizator ma prawo dodatkowo pozbawić takiego uczestnika
otrzymanego wyróżnienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.

Wilkowice, w dniu 1 września 2023 r.

