REGULAMIN Konkursu “Daj się wkręcić w Zielone Gry”
§1
Centrum Rozwiązań Systemowych z siedzibą przy ul. Jaracza 80b/10, 50-305
Wrocław zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem organizuje konkurs
dla młodzieży.
§2
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r., nr
201, poz. 1540).
§3
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w
konkursie “Daj się wkręcić w Zielone Gry” (zwanego dalej Konkursem).
§4
Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 13 - 25 lat. W Konkursie mogą
brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia lub osoby poniżej 18 roku życia
za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz
zaproponować slogan promujący Grę z Klimatem 2.0. do dnia 26 lutego 2016 r.
Prawidłowe 
ZGŁOSZENIE 
powinno zawierać :
a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://konkurs.zielonegry.pl/wraz z udzieloną odpowiedzią dotyczącą sloganu
promocyjnego Gry z Klimatem 2.0 do dnia 26 lutego
b) Dodatkowo, uczestników prosimy o polubienie fanpage’a Zielonych Gier oraz
udostępnienie informacji o konkursie:
(
https://www.facebook.com/ZieloneGry/posts/899959146761721
)
c) zgodę rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18 r.ż. przesłaną
wraz ze zgłoszeniem za pomocą formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenia dokonane w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w
konkursie.

§5
Zwycięzcy konkursu
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń i propozycji sloganów przez komisję
konkursową wybrana zostanie 1 nagroda główna w postaci tabletu z aplikacją
Gry z Klimatem 2.0 oraz 5 dodatkowych sloganów, których autorzy otrzymają
nagrody dodatkowe w postaci kompletu gry Osadnicy z Catanu wraz z dodatkiem
Ropa z Catanu.
2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej
zielonegry.pl oraz fanpage’u Zielone Gry w dniu 29 lutego 2016 r.
3. Na stronie internetowej oraz fanpage’u zostanie opublikowany zwycięski
slogan.
§6 Komisja Konkursowa
1. W skład komisji konkursowej wejdą 3 osoby wybrane przez organizatora
konkursu
§7
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i
wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów
uczestnictwa w Konkursie.

§7.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na
adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia

zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub
niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli
zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
Organizatora.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Ja, ........................................................................... (
imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego
)
zamieszkały/a
..................................................
(
ulica nr domu i/lub
mieszkania
)
................................................................................................................
....................(
miejscowość, kod pocztowy)
, oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na
wzięcie udziału
........................................................................................ w konkursie i
(
imię i nazwisko dziecka
)
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem.

...........................................
(podpis, miejsce i data)

