Regulamin Konkursu „Eko Odkrywcy 5”
(„Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

4.

5.

Konkurs organizowany jest pod nazwą „Eko Odkrywcy 5” („Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest Formatic Piotr Karpiński z siedzibą w Warszawie przy
ul. Michałowicza 96, 02-495 Warszawa, NIP: 525-232-54-31, REGON: 142202185 („Organizator”).
Fundatorem nagród w Konkursie jest Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nrem KRS: 0000567666, o kapitale zakładowym
w wysokości 2.356.705.050 PLN, NIP: 525-262-43-69 („Fundator”).
Konkurs zostanie zorganizowany przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia z siedzibą
w Warszawie przy ul. Hożej 3 lok. 5, 00-528 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy pod nrem KRS: 0000137164 („Fundacja”).
Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 04.09.2017r. do dnia 18.12.2017r. Konkurs
organizowany jest na stronie portalu internetowego www.rossmann.pl/ekoodkrywcy („Serwis”) oraz
www.ekoodkrywcy.pl (,,Strona”).
§2
CEL KONKURSU

1.

Celem konkursu jest:
1.1.
zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w
przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,
1.2.
zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju,
1.3.
kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie
środowiska,
1.4.
wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

2.
3.
4.

„Uczestnikiem” Konkursu może być: organizacja pozarządowa w rozumieniu Ustawy
z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.), przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i artystyczna
oraz dowolna placówka oświatowo-wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy
lub specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy – w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn. zm.), mieszczący się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy mogą zgłaszać udział w Konkursie tylko za pośrednictwem osoby uprawnionej do
reprezentacji, w tym dyrektora lub wyznaczonego przez dyrektora pracownika, uprawnionego do
występowania w imieniu Uczestnika (zwanego dalej „Opiekunem” lub/i „Opiekunem projektu”).
Aby dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik lub Opiekun projektu muszą posiadać
aktywne konto poczty elektroniczne.
Aby dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, Opiekun w imieniu Uczestnika zobowiązany jest do:
4.1.
zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich zawartych w nim postanowień
4.2.
wypełnienia i przesłania do Organizatora Formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego
na stronie www.rossmann.pl/ekoodkrywcy lub www.ekoodkrywcy.pl
§4
ZASADY KONKURSU

1.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie Projektu zgodnego z celami Konkursu według następujących
wytycznych:

1.1.

1.2.
1.3.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

11.
12.

Projekt powinien mieć charakter badawczy, to znaczy w zaproponowanych działaniach należy
zaplanować takie metody i formy pracy, aby zaangażować i zaktywizować dzieci i młodzież do
eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych
zjawisk przyrodniczych. Projekt nie może mieć charakteru wyłącznie edukacyjnego i być
prowadzony w formie wykładu, lekcji.
Działania przedstawione w Projekcie mogą mieć charakter terenowy (to znaczy mogą być
prowadzone w terenie poza pomieszczeniami Uczestnika) lub stacjonarny (to znaczy
w pomieszczeniach Uczestnika).
Szczegółowe informacje i materiały pomocnicze przy opracowywaniu Projektów dostępne
będą w Serwisie w terminie 04.09.2017 – 18.12.2017r.

Projekt powinien zawierać następujące elementy:
2.1.
Nazwę Projektu
2.2.
Wskazanie lokalnych potrzeb, na jakie odpowiada Projekt
2.3.
Wskazanie liczby uczestników
2.4.
Cel Projektu
2.5.
Szczegółowy opis działań – ze wskazaniem i opisem metod oraz form pracy
2.6.
Harmonogram realizacji Projektu – planowany czas realizacji musi zawierać się w terminie
1.03.2018 – 30.06.2018 z zaznaczeniem, że wszystkie etapy projektu opisane w
harmonogramie muszą się zakończyć do 30.06.2018 r.
2.7.
Planowane efekty realizacji Projektu
2.8.
Budżet Projektu – wskazanie, na jakie przedmioty i/lub działania zostanie przeznaczona
nagroda, z uwzględnieniem kosztów tych przedmiotów i/lub działań, które łącznie nie mogą
przekroczyć kwoty przewidzianej na nagrodę w Konkursie, tj. 5.000 zł brutto.
2.9.
Jeden materiał graficzny – zdjęcie, ilustracja i/lub inny materiał graficzny prezentujący
Uczestników projektu Konkursowego w postaci pliku JPG lub PNG o rozmiarze minimum
300 kB.
Projekt powinien zostać́ opracowany w formie pozwalającej na przesłanie go drogą elektroniczną – za
pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §3 ust. 4 – tj. w postaci tekstów oraz
plików graficznych.
Projekt należy zgłosić, wypełniając pola tekstowe, nie przekraczając maksymalnej liczby znaków
określonych w formularzu oraz załączając pliki graficzne o wielkości do 2 MB.
Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia Projektu za pomocą poczty elektronicznej, na adres
podany w Formularzu zgłoszeniowym.
Projekt należy zgłosić w terminie od 04.09.2017 r., od godz. 10:00 do 13.11.2017 r., do godz. 23:59 –
decyduje chwila wysłania Formularza zgłoszeniowego.
Uczestnicy mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę Projektów w terminie określonym
w § 4 pkt. 7, z zastrzeżeniem, że żadne z elementów zawartych w poszczególnych Projektach, określone
w § 4 pkt. 3, nie mogą się powtarzać.
Na jeden adres mailowy możliwa jest rejestracja jednego zgłoszenia konkursowego.
Wszystkie zgłoszone Projekty zostaną poddane weryfikacji przez Fundację Nasza Ziemia pod
względem zgodności z Regulaminem oraz poprawności merytorycznej. Uczestnik, dokonując
zgłoszenia Projektu za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, zobowiązuje się do zapewnienia
archiwizacji wszystkich wykonanych w ramach Projektu i używanych przy realizacji Projektu
materiałów (zdjęć/ilustracji, opisów) przez okres jednego roku oraz niezwłocznego udostepnienia ich
Organizatorowi, na każde jego żądanie.
Projekty spełniające warunki Regulaminu zostaną dopuszczone do konkursu i zapisane w Serwisie.
Uczestnik otrzyma informacje o dopuszczeniu Projektu za pomocą̨ poczty elektronicznej, na adres
podany przez zgłaszającego w Formularzu zgłoszeniowym.
Projekty niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału
w Konkursie. Uczestnik w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia otrzyma informację o odrzuceniu
Projektu i możliwości jego zgłoszenia ponownie – z następującym zastrzeżeniem – po wprowadzeniu
określonych zmian za pomocą Formularza zgłoszeniowego. Poprawione Projekty można zgłaszać nie
później niż do 13.11.2017 r., do godz. 23.59 – decyduje chwila wysłania Formularza zgłoszeniowego.
Istnieje możliwość zgłaszania Projektów, które uczestniczyły w zeszłorocznej edycji Konkursu „Eko
Odkrywcy”, które nie zwyciężyły i nie zostały zrealizowane.
Uczestnik, dokonując zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na publikację w serwisie
www.rossmann.pl/ekoodkrywcy oraz www.ekoodkrywcy.pl nazwy i adresu siedziby Uczestnika oraz na
wykorzystanie nieodpłatnie wszelkich materiałów przekazanych w ramach realizacji Konkursu - przez
Organizatora, Fundatora oraz Fundację w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia i

rozstrzygnięcia Konkursu, a także w celach marketingowych Organizatora, Fundatora, Fundacji oraz
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. („Rossmann”).
§5
SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1.

2.

W Konkursie zostanie wyłonionych finalnie 4 Finalistów.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie trzyetapowego postępowania:
2.1.
2.2.
2.3.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12.

I etap w terminie 13.11.2017r. – 03.12.2017r. – wyłonienie 16 Projektów finałowych przez
Komisję Konkursową spośród wszystkich dopuszczonych do Konkursu Projektów.
II etap w terminie 4.12.2017r. – 17.12.2017r. – wyłonienie spośród Projektów finałowych
3 Laureatów na podstawie głosowania internautów w Serwisie.
III etap w terminie 17.12.2017r. – 18.12.2017r. – wyłonienie za pośrednictwem głosowania
online 1 Zwycięzcy spośród Projektów finałowych.

Komisja Konkursowa dokona wyboru finałowych Projektów w składzie:
3.1.
przedstawiciel firmy Henkel Polska Sp. z o.o.,
3.2.
przedstawiciel Fundacji Nasza Ziemia,
3.3.
ekspert od edukacji ekologicznej.
Komisja Konkursowa dokona wyboru finałowych Projektów na podstawie oceny:
4.1.
zgodności z celami konkursu (charakter działań badawczych),
4.2.
poziomu merytorycznego projektu i zaplanowanych do realizacji działań,
4.3.
poprawności w zakresie zaproponowanych działań dydaktycznych,
4.4.
poprawności konstrukcji budżetu, spójności budżetu z opisem działań,
4.5.
innowacyjności i oryginalności pomysłu,
4.6.
subiektywnej przez Jury.
Uczestnicy, których Projekty zostaną zakwalifikowane przez Komisję Konkursową do II etapu,
otrzymają o tym informację za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany w Formularzu
zgłoszeniowym.
Lista projektów, zakwalifikowanych do II etapu, zostanie opublikowana w Serwisie konkursowym.
Aby wziąć udział w głosowaniu w ramach II etapu, należy wejść na stronę internetową Serwisu
konkursowego i kliknąć przycisk z funkcją głosowania przy wybranym Projekcie konkursowym.
W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba fizyczna.
Możliwe jest wielokrotne oddawanie głosów na ten sam, bądź́ rożne Projekty, jednak liczba głosów
oddanych z jednego adresu IP jest ograniczona do trzech głosów na dobę. Głosy mogą zostać poddane
weryfikacji.
Aby głos był ważny, Użytkownik musi oddać głos na trzy różne projekty, spośród Laureatów Konkursu.
Liczba głosów oddanych na dany Projekt będzie aktualizowana i widoczna w Serwisie.
W Konkursie zwycięży 3 Uczestników, których Projekty otrzymają największą liczbę głosów
internautów w II etapie. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden
Projekt, wyboru Zwycięzców spośród Projektów o takiej samej liczbie głosów dokona Komisja
Konkursowa.
Lista zwycięskich Projektów zostanie zamieszczona w Serwisie do dnia 19.12.2017 r. do godziny 23:59,
a Uczestnicy, których Projekty zwyciężą, w ciągu 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
otrzymają o tym informacje za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w Formularzu
zgłoszeniowym.

§6
NAGRODY
1. Uczestnicy, których Projekty zwyciężą w Konkursie, zgodnie z postanowieniami §5 ust. 2 pkt 2.2. i pkt. 2.3.,
otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania na realizację Projektu o wartości do 5.000 zł brutto (słownie: pięć
tysięcy złotych) każda, zwaną dalej nagrodą podstawową.
2. Opiekunowie Projektów, które zwyciężą w Konkursie otrzymają Nagrodę Dodatkową dla Opiekuna Projektu
w postaci 2-letniego zapasu żelu do prania Persil. Roczne zużycie środków piorących w gospodarstwie

domowym na podstawie GfK 2014 r. wynosi 180 prań, szacowana wartość rynkowa nagrody dodatkowej
wynosi 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) brutto każda – obliczane na podstawie ceny Persil Gel o
pojemności 2,19 l. Nagroda dodatkowa dla Opiekuna Projektu stanowi wygraną w konkursie z dziedziny nauki i
kultury i jako taka, z zastrzeżeniem treści zdania poprzedniego, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego
od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.u. z
2012 r. poz. 361).
3. Jeden z 16 Finałowych Projektów (zwany dalej Beneficjentem), który zostanie wyłoniony w wyniku
głosowania online w III etapie Konkursu, otrzyma nagrodę specjalną w postaci:
a) Dofinansowania wyjazdu na Wyprawę Badawczą, dla maksymalnie 30 osób (włącznie
z opiekunami), które brały udział w finałowym Projekcie lub dofinansowanie do realizacji ,,Zielonej
Klasy” na terenie zwycięskiej Placówki edukacyjnej, zdefiniowanej w §6 punkt 4;
b) Dofinansowanie do Projektu Badawczego w wysokości 5000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy);
4. ,,Wyprawa Badawcza” - wycieczka lub cykl wycieczek o charakterze przyrodniczym, badawczym
i naukowym.
5. Beneficjent, który został wyróżniony przez Jury, przy współpracy z Przedstawicielem Fundacji Nasza Ziemia
podejmie decyzje o wyborze nagrody pomiędzy ,,Wyprawą Badawczą”, a ,,Zieloną Klasą” opisanymi w §6 ust.
3 oraz ust.4 niniejszego regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursowych.
6. Wartość łączna nagród podstawowych to 35.000 zł brutto.
7. Wartość łączna nagród dodatkowych dla Opiekunów Projektów to 920 zł brutto.
8. Wartość nagrody specjalnej to maksymalnie 15.000 zł brutto. Nagrodę specjalną należy rozumieć jako
dofinansowanie ,,Wyprawy Badawczej” lub aranżację ,,Zielonej Klasy”.
9. Wyjazd na ,,Wyprawę Badawczą” w ramach nagrody specjalnej będzie miał miejsce w okresie 01.09.201831.10.2018, przy czym konkretny termin, lokalizację oraz program wyjazdu określi Fundacja przy
uwzględnieniu uwag Beneficjenta w tym zakresie. Konkretna lokalizacja wyjazdu będzie zależna od siedziby
Beneficjenta tak, aby odległość pomiędzy celem wyjazdu a siedzibą beneficjenta nie przekraczała 150 km.
10. Zwycięzcy oraz Beneficjent ponoszą wyłączną odpowiedzialność w zakresie uiszczenia ewentualnych
odpowiednich podatków w związku ze zdobyciem nagrody w niniejszym Konkursie.
11. Nagrody, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu zostaną przekazane przez Fundację Nasza Ziemia
w postaci dofinansowania działań określonych celami Konkursu, jednorazowym przelewem na wskazane konto
bankowe, po podpisaniu umowy cywilno-prawnej, regulującej szczegółowo zakres odpowiedzialności Fundacji
i Zwycięzcy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
12. Nagrody, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie można wykorzystać zgodnie z
przedstawionym budżetem i harmonogramem działań określonym w Projekcie. Wszelkie zmiany w budżecie lub
harmonogramie działań wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zwycięzcy i Fundacji Nasza Ziemia. Fundacja
Nasza Ziemia zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na proponowane zmiany. Zapis niniejszy ma
również zastosowanie do Beneficjenta nagrody specjalnej niebędącego zwycięzcą konkursu, co do
wydatkowania kwoty 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) na realizację Projektu zgodnie z zapisem §6.
13. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody podstawowej w postaci dofinansowania Projektu jest pisemne
oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji, w tym dyrektora placówki edukacyjnej, potwierdzające chęć́
realizacji Projektu, zgodnie z informacjami przedstawionymi w Formularzu zgłoszeniowym. Oświadczenie
powinno zostać wysłane listem poleconym z dopiskiem „Konkurs Eko Odkrywcy 5” na adres Fundacji lub
wiadomością e-mail zatytułowaną „Konkurs Eko Odkrywcy 5” na adres ula.fabianiak@naszaziemia.pl w ciągu
siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania o zwycięstwie w Konkursie, decyduje data stempla pocztowego.
14. Jeżeli podatek VAT nie będzie stanowił kosztu Projektu (będzie odliczany w rozliczeniach z urzędem
skarbowym), kwota dotacji może pokryć tylko cześć́ „netto” ponoszonych kosztów. Wykluczone jest płacenie

pieniędzmi otrzymanymi w ramach nagrody kosztów „brutto” i potem „odzyskiwanie” części z nich w postaci
odliczania podatku VAT.
§7
DANE OSOBOWE OPIEKUNA PROJEKTU
1. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych przez Opiekuna Projektu na Formularzu, o którym mowa w §3 ust. 4,
jest Fundator, Organizator oraz Fundacja Nasza Ziemia.
2. Dane Opiekuna Projektu w zakresie wynikającym z Formularza zgłoszeniowego będą zbierane przez
Organizatora konkursu i zostaną udostępnione na rzecz Fundatora i Fundacji Nasza Ziemia w celu jego
przeprowadzenia oraz mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
w zakresie i celu z nich wynikającym.
3. Dane Opiekuna Projektu w zakresie jego adresu IP mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia
weryfikacji, o której mowa w §5 ust. 9 zd. 2.
4. Opiekunowi Projektu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych przez Opiekuna Projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu.
§8
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

W ramach Konkursu Organizator oraz Fundacja Nasza Ziemia świadczą na rzecz Uczestników usługi
drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu
należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
1.1.
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu,
1.2.
umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, Fundacją Nasza Ziemia, a Uczestnikami
1.3.
za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności w zakresie zgłoszenia Projektu będącego
zadaniem konkursowym.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu
wyświetli stronę Serwisu.
Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone wyłącznie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia Konkursu.
Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
opuszczenie strony internetowej Serwisu.
Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest
posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0,
Opera 8.0, Chrome 10.0.
Zakazuje się dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze
bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników,
wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających
itp.
Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie
Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą
elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego
Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych
danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt. 9. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który
wykorzystuje do podłączania się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych
aktualizacji tego programu.
Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem zaszyfrowana jest za
pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).
Informuje się, że system informatyczny Serwisu może wykorzystywać tzw.„Cookies“,czyli małe pliki
tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz
sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla
komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę

11.

ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z
funkcjonalności Serwisu.
Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z
obowiązującymi przepisami
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do
Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców Nagród – Zwycięzców oraz
Beneficjenta – w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
Spory i zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu zgodnie z Regulaminem należy zgłaszać́ w formie
pisemnych reklamacji. Reklamacje Uczestników Konkursu będą przyjmowane wyłącznie na adres:
Formatic, ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Eko Odkrywcy 5”. Reklamacje
będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od czasu ich otrzymania.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator, Fundator i Fundacja oraz Serwis nie
są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych ani też nie
gwarantują, że strony Serwisu będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator, Fundator i Fundacja
oraz Serwis nie biorą odpowiedzialności za jakakolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po
transmisji, w związku z przeprowadzeniem Konkursu przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin
wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem e-mail: konkurs@ekoodkrywcy.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Eko Odkrywcy 5”
UMOWA
zawarta w Warszawie dnia .......................... roku między:
Fundacją Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 3 lok. 5, 00-528 Warszawa, nr KRS 0000137164,
zwaną w dalszej części Umowy „Fundacją”, którą reprezentują:
…............ – Prezes Zarządu
a
..................................................................................................................................... (nazwa i dokładny adres
placówki), realizującą/cym projekt o nazwie
................................................................................................................................. zwaną/ym w dalszej części
umowy „Grantobiorcą”, reprezentowaną/ym przez: ......................................................................... (osobę/y
upoważnioną/e do podpisywania umów w imieniu placówki).

Zważywszy, że celem statutowym Fundacji jest wspieranie działań mających na celu edukację ekologiczną oraz
że Fundacja pozyskała środki na fundusz grantowy do rozdysponowania w ramach konkursu Eko Odkrywcy 5
na wsparcie takich właśnie projektów, a także zważywszy, że Grantobiorca złożył wniosek o przyznanie grantu
na realizację projektu, który jest zgodny z celami statutowymi Fundacji, celami konkursu grantowego oraz
uzyskał nominację do dofinansowania w ramach funduszu grantowego, Fundacja niniejszym wyraża wolę
przekazania grantu na realizację wymienionego Projektu. Wniosek Grantobiorcy, zawierający opis i
harmonogram Projektu oraz budżet potrzebny na jego realizację, został zarejestrowany przez biuro Fundacji i
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
I. Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Fundację na rzecz Grantobiorcy grantu- dofinansowania realizacji
Projektu wykonanego w ramach uczestnictwa w konkursie Eko odkrywcy 5, stanowiącego nagrodę podstawową
zgodnie z § 6 ust 1 regulaminem konkursu wysokości 5.000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na zasadach i
warunkach określonych w niniejszej umowie.
2.Grantobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Grantu na realizację Projektu w okresie do 30 czerwca 2018 r.
oraz nadesłania na adres Fundacji lub doręczenia osobiście sprawozdań w terminie do 7 lipca 2018 r.
3.Fundacja przekaże Grant na rachunek Grantobiorcy: ................................................... (numer konta, nazwa
właściciela rachunku, nazwa banku) w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
II. Sprawozdania
1.Grantobiorca zobowiązuje się do należytego i rzetelnego wykonania spoczywających na nim obowiązków,
które zostały spisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną cześć.
2.Grantobiorca oświadcza, że w wydatkach finansowanych grantem podatek VAT jest/nie jest kosztem projektu
i nie podlega/podlega (niepotrzebne skreślić) odliczeniu.
3.W związku z rozliczaniem grantu Fundacja ma prawo żądać, aby Grantobiorca, w terminie wyznaczonym
przez Fundację, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania.
III. Przedstawiciele
Do uzgodnienia bieżących spraw wynikających z realizacji Umowy Strony upoważniają następujące osoby:
1.ze strony Fundacji: ......................................................................................,
tel.: ................................., e-mail: ...............................................................
2.ze strony Grantobiorcy: ..............................................................................,
tel.: ................................., e-mail: ...............................................................

IV. Dodatkowe warunki
1.Grantobiorca zobowiązuje się do:
1.1.podawania w okresie nie krótszym niż 5 dni roboczych we wszystkich materiałach merytorycznych,
informacjach i wystąpieniach nt. Projektu, w tym szczególnie w materiałach dla prasy oraz na swoich
stronach internetowych informacji dotyczącej zwycięstwa w konkursie Eko Odkrywcy 5,
1.2. w materiałach dla dziennikarzy oraz na swojej stronie internetowej zamieszczania w okresie nie
krótszym niż 5 dni roboczych logotypów organizatorów, Rossmana oraz fundatorów nagród programu
Eko Odkrywcy 5. Pliki z logo tych instytucji są do pozyskania w Fundacji,
1.3. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników utworzyć fanpage dedykowany projektowi na portalu
społecznościowym Facebook, w celu umieszczania na nim bieżących informacji i relacji z realizacji
projektu oraz powiązać go z fanpage'm Fundacji Nasza Ziemia,

1.4. Grantobiorca oświadcza, że realizacja Projektu nie jest w jakikolwiek sposób związana
działalnością polityczną, wpływaniem na wynik wyborów oraz działalnością dotyczącą czynności
poprzedzających lub wspierających kampanie wyborcze,
2. Grantobiorca oświadcza, iż posiada prawa autorskie do wszystkich materiałów powstałych w związku z
realizacją dotowanego projektu oraz udziela licencji nieograniczonej, niewyłącznej na nieodpłatne
wykorzystanie tych materiałów przez Fundację Nasza Ziemia, na wszystkich polach eksploatacji i bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Grantobiorca upoważnia Fundację Nasza Ziemia do udzielania
sublicencji niewyłącznej innym podmiotom, które współpracują z Fundacją przy realizacji konkursu. Fundacja
i podmioty współpracujące z Fundacja przy realizacji konkursu będą wykorzystywać materiały w celach
promocji konkursu i jego efektów.
3. Grantobiorca oświadcza, że ma zgodę na wykorzystanie wizerunku osób zaprezentowanych w materiałach
dokumentujących realizację Projektu, w tym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Fundację
i podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji konkursu. Ewentualna publikacja wizerunku dokonana
będzie przez Fundację lub podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji konkursu celem zaprezentowania
przebiegu i efektów konkursu, w celach promocyjnych konkursu, bez celów komercyjnych.
4. W razie zgłoszenia do Fundacji przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich do
materiału lub naruszenia prawa do ochrony wizerunku, Grantobiorca w przypadku jeśli nie pozyskał należycie
praw autorskich lub zgody na wykorzystanie wizerunku, niezwłocznie wyrówna całość szkód, jakich
ewentualnie mogłaby doznać Fundacja na skutek zaistniałego naruszenia.
5. Grantobiorca oświadcza, że Grant nie będzie wykorzystany na zwiększenie konkurencyjności jego usług lub
produktów komercyjnych.
V. Kontrola wykorzystania Grantu
1. Fundacja ma prawo kontroli wykorzystania Grantu oraz sposobu realizacji projektu, zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz Wnioskiem. W celu wykonania przysługującego Fundacji prawa kontroli
Grantobiorca zapewni Fundacji nieograniczone prawo wglądu w dokumenty, w tym w dokumenty finansowe
dotyczące wykorzystania Grantu oraz w dokumentację związaną z realizacją Projektu. Prawo kontroli
przysługuje Fundacji zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji Projektu.
2. Grantobiorca zobowiązuje się przechowywać́ całość dokumentacji związanej z wykorzystaniem Grantu
(sprawozdania, umowy, rachunki, faktury) przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
zakończenie realizacji Projektu. Rachunki i faktury dotyczące wydatkowania środków finansowych
pochodzących z Grantu winny być opatrzone adnotacją „Finansowane ze środków z konkursu Eko Odkrywcy 5”
ze wskazaniem kwoty finansowania grantem.
3. Grantobiorca zobowiązuje się, że zakupione przy wykorzystaniu środków pochodzących z dofinansowania
wyposażenie i środki trwałe jak laptopy, aparaty oraz inny sprzęt elektryczny lub elektroniczny będą służyły
tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych placówki, a także zobowiązuje się do umieszczenia na sprzęcie
informacji, że został zakupiony z dotacji Programu Eko Odkrywcy 5.
VI. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie,
a następnie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

....................................................

............................................

Fundacja

Grantobiorca

Załącznik nr 1 do umowy
Obowiązki Grantobiorcy – konkurs grantowy Eko Odkrywcy 5
1.Umieszczanie w okresie nie krótszym niż ……. logotypów współorganizatorów lub produktów, marek
współorganizatorów, to jest: Persil Expert, Rossnet.pl, Rossmann, Fundacji Nasza Ziemia, na wszystkich
materiałach (np. ulotki, foldery, koszulki, publikacje, gadżety) dotyczących realizowanego grantu.
2.Każdorazowe uzyskiwanie ze strony Fundacji pisemnego zatwierdzania materiałów z logotypami (np. ulotki,
gadżety, publikacje) pod kątem poprawności użycia logotypów najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną
produkcją.
3.Poprawne użytkowanie logotypów w powstających materiałach.

4.W przypadku druku wydawnictw oraz produkcji gadżetów należy 3 sztuki każdego z wydawnictw, gadżetów
przekazać Fundacji Nasza Ziemia w celach archiwalnych.
5.Przygotowanie pisemnego sprawozdania podsumowującego projekt oraz przesłanie go do 7 lipca 2018 r.
Sprawozdanie składać się będzie z:
5.1.
części merytorycznej zawierającej:
5.1.1.
opis realizacji całego Projektu i podsumowanie osiągniętych rezultatów zgodnie z
przesłanym wzorem sprawozdania,
5.1.2.
prezentację i dokumentację działań i efektów projektu – dokumentację fotograficzną,
egzemplarze przykładowe wydawnictw (broszur, ulotek, plakatów, itd. te należy również
dostarczyć́ w wersji papierowej do biura Fundacji) oraz
5.1.3.
raport o efektach medialnych (prasówka, informacje o audycjach radiowych i
telewizyjnych na temat projektu itp.).
5.2.
części finansowej, zawierającej:
5.2.1.
wykaz wszystkich kosztów poniesionych na realizację Projektu, zgodnie z budżetem
i zaznaczeniem kosztów, które zostały pokryte z grantu, oraz
5.2.2.
kopie faktur VAT lub innych dowodów kasowych w rozumieniu przepisów prawa
finansowego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę władną do
reprezentowania Grantobiorcy, potwierdzającymi koszty finansowane grantem.
6. Prowadzenie rzetelnej i poprawnej dokumentacji zdjęciowej realizowanych działań. Przez poprawność
materiału zdjęciowego należy rozumieć zdjęcia w rozdzielczości min. 200 dpi, które obrazują zarówno efekty
rzeczowe, jak i realizowane działania (tzw. zdjęcia reporterskie, „w akcji”).
7. Zbieranie prasówki dotyczącej projektu.
8. Prowadzenie rzetelnej dokumentacji finansowej związanej z wydatkowaniem środków w ramach przyznanej
dotacji, zgodnej z przeznaczeniem opisanym w budżecie projektu oraz zgodnej z obowiązującym prawem w
zakresie finansów i rachunkowości.
9. W przypadku zmian w zakresie merytorycznych działań projektu – każdorazowe uzyskanie uprzedniej
pisemnej zgody na proponowane zmiany tych działań od Fundacji.
10. W przypadku zmian w zakresie finansowym (kosztorysu) – każdorazowe uzyskanie uprzedniej pisemnej
zgody na proponowane zmiany w budżecie od Fundacji.
11. Fundacja Nasza Ziemia zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na proponowane zmiany.

