Konkurs dla Eko-budujących

Skrót: Cel konkursu:
Wypromowanie dobrych praktyk w zakresie budownictwa energooszczędnego wśród inwestorów
indywidualnych realizujących przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (głównie budowa lub modernizacja
domu).
Uczestnicy konkursu:
Osoby indywidualne realizujące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (głównie budowa lub
modernizacja domu).
Ogólne założenia konkursu:
Osoby podejmujące się uczestnictwa w konkursie podejmą się regularnego prowadzenia bloga na stronie
projektu, gdzie będą opisywały poszczególne etapy swojej inwestycji, napotykane problemy bądź rozważane
scenariusze. Uczestnikom zostaną zapewnione:
 wsparcie merytoryczne - konsultacje eksperckie w formie komentarzy do zagadnień przedstawionych na
blogu,
Na zakończenie projektu (czerwiec 2014) komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze ze wszystkich zgłoszonych
i prowadzonych blogów. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
Nagrody:
Przewidziano 3 nagrody w konkursie w postaci materiałów budowlanych/urządzeń bądź wyposażenia domu o
następującej wartości:
I miejsce: 5 tys. zł brutto
II miejsce: 3 tys. zł brutto
III miejsce: 2 tys. zł brutto
Komisja konkursowa:
Wyboru najlepszego bloga dokona komisja konkursowa w składzie:
 przedstawiciel organizatora,
 przedstawiciel uczelni wyższej,
 przedstawiciel partnerów uczestniczących w projekcie.
Regulamin konkursu:
WARUNKI TECHNICZNE I REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BLOG
1) Konkurs, współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, organizowany jest pod nazwą: "KONKURSU DLA EKO-BUDUJĄCYCH" i zwany jest dalej
"Konkursem".
2) ZASIĘG KONKURSU
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3) ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest firma PLANERGIA Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach 40-568 przy ul.
Ligockiej 103/1C/7. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie serwisu
internetowego dostępnego pod adresem: http://www.eko-budujacy.pl, zwanego dalej "Portalem".
4) CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wybór oraz przyznanie nagród i wyróżnień na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie, spośród sporządzonych i prowadzonych przez uczestników blogów na stronach portalu
pod adresem: eko-budujacy.pl (eko-budujacy.com.pl).
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Blogerze – należy przez to rozumieć użytkownika Portalu internetowego pod adresem www.eko-budujacy.pl,
któremu został nadany status Blogera z wykorzystaniem funkcjonalność portalu.
Blogu - należy przez to rozumieć stronę internetową w postaci osobistego dziennika zawierającą odrębne,
samodzielne, uporządkowane chronologicznie wpisy (tzw. posty), których twórcą jest Bloger.
Projekcie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Organizatorem a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Postaw (na) Eko-Dom”.
5) OSOBY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Prywatni inwestorzy realizujący budowę lub modernizacje swojego domu, której celem jest powstanie
budynku energooszczędnego lub pasywnego lub poprawa jego efektywności energetycznej (obniżenie
zapotrzebowania na energię) i posiadający prawo dysponowania tą nieruchomością.
6) ZASADY KONKURSU
a. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod
adresem www.eko-budujacy.pl i www.planergia.pl zawierającego co najmniej imię, nazwisko, adres email, adres bloga, numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki nagrody;
b. Adres do wysyłki nagrody może się mieścić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
c. W trakcie trwania konkursu jeden Bloger może prowadzić tylko jeden Blog biorących udział w konkursie.
Pozostałe prowadzone przez Blogera blogi nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej. W
przypadku blogów prowadzonych wspólnie przez kilku autorów za Blogera będzie uważany wyłącznie
ten z nich, który dokonał zgłoszenia w Konkursie i na którego zarejestrowane jest konto użytkownika
Portalu. Prawa i obowiązki przysługujące autorom blogów prowadzonych wspólnie będą wykonywane
przez Blogera zgłaszającego, który będzie wyłącznie uprawniony do reprezentowania pozostałych ich
przed Organizatorem. W przypadku przyznania nagrody autorom bloga prowadzonego wspólnie
przyznawana jest tylko jedna nagroda. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi zastrzeżenia co do
uprawnienia Blogera zgłaszającego do reprezentowania pozostałych autorów bloga prowadzonego
wspólnie przez któregokolwiek z nich, zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w Konkursie.
d. W treści Bloga biorącego udział w konkursie Bloger nie może zamieszczać treści mających charakter
reklamowy lub służących promocji towarów i materiałów budowlanych. Użycie nazw zastrzeżonych
producentów i dostawców jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy ich użycie jest niezbędne do prezentacji
treści zawartych na Blogu i realizujących cel konkursu.
e. Wszelkie treści o charakterze reklamowym, lub promocyjnym będą automatycznie usuwane przez
Organizatora bez konsultacji z Blogerem z zastrzeżeniem postanowień pkt d. Ponadto Organizator ma
prawo usunąć treści, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami

współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu,
prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby
skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język,
religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
f.

Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w pkt. E. powyżej, Organizator ma prawo wykluczyć
Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego
Regulaminu. O decyzji Organizatora Bloger zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na
adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest
ostateczna.

7) WARUNKI, KTÓRYM POWINNA ODPOWIADAĆ BLOG KONKURSOWY
a. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
i.
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
ii.
nie jest pracownikiem Organizatora, podmiotów od niego zależnych, ani też pracownikiem Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
b. Blog opisywać będzie bieżące działania zmierzające do realizacji zadania opisanego w punkcie 5) w
szczególności:
i.
szczegółowy opis prowadzonej inwestycji z opisem technologii, zastosowanymi, materiałami i
instalacjami,
ii.
zwięzłą charakterystykę energetyczną,
iii.
w formie dziennika budowy z zachowaniem luźnej, przystępnej wypowiedzi blogowej.
c. Regularność (nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu).
d. Minimalny okres ciągłego prowadzenia bloga to 1 miesiąc w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca
2014 r.
e.

Blog prowadzony będzie w języku polskim.

8) TERMINY I PROCEDURA UDZIAŁU W KONKURSIE
a. Udostępnienie Regulaminu konkursu od dnia 25 stycznia 2014 roku na stronach internetowych:
www.planergia.pl, www.eko-budujacy.pl (www.eko-budujacy.com.pl).
b. Rozpoczęcie konkursu w dniu 1 lutego 2014 roku.
c. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2014 r. a rozstrzygnięcie w terminie do 2 tygodni od
daty zakończenia konkursu.
d. Ogłoszenie wyników nastąpi przez wywieszenie listy laureatów na stronach internetowych podanych
wyżej.
e. Laureaci konkursu zostaną poinformowani listownie.
f.

Blog należy założyć na stronie www.eko-budujacy.pl i prowadzić ze wskazana regularnością minimum 4
miesiące.

g. W sprawach technicznych należy się kontaktować z Organizatorem pod adresem konkurs@ekobudujacy.pl lub telefonicznie 32 727 51 91.
9) ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
a. Prowadzone Blogi podlegają ocenie Komisji Konkursowej. W skład Komisji wchodzić będzie
przedstawiciel Organizatora, przedstawiciel środowiska naukowego (pracownik naukowy) oraz
przedstawiciel partnerów Projektu.
b. Prowadzone Blogi będą podlegały ocenie użytkowników Serwisu w ramach zapewnionej funkcjonalności
Portalu. W pracach Komisji Konkursowej opinie te będą brane pod uwagę, jednak nie będą miały
charakteru decydującego.
c. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i zapadać będzie w terminie najpóźniej 14 dni
od daty zakończenia Konkursu, przy czym decyzja Organizatora o wyłonieniu zwycięzcy całego konkursu,
ogłoszona zostanie do dnia 14 lipca 2014 roku, a wszystkie nagrody wręczone zostaną do dnia 30 lipca
2014 roku.
10) NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
a. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn od
niego niezależnych, a zwłaszcza podania w formularzu rejestracyjnym Konkursu błędnego adresu e-mail
lub innych danych.
c. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do
wysokości wartości nagrody. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
d. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe za I miejsce, II miejsce i III miejsce o
równowartości odpowiedni 5 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys.zł.
e. Nagrody zostaną wydane zgodnie z zasadami polskiego prawa podatkowego obowiązującymi w dniu
wydania poszczególnych nagród.
f.

Od nagrody zostanie pobrany i odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do
zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze. zm.). Koszty
ewentualnego podatku będą obciążać w całości Organizatora.

11) KONKURS NIE DOCHODZI DO SKUTKU, JEŻELI:
Organizator stwierdzi, że żaden z prowadzonych blogów nie spełnia wymagań określonych w
regulaminie i warunkach technicznych udziału w konkursie.
12) ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ I KARNĄ ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH OSÓB TRZECICH, W
SZCZEGÓLNOŚCI ZA PRZYPISYWANIE SOBIE AUTORSTWA CUDZEGO PROJEKTU, PONOSI UCZESTNIK
KONKURSU.
a. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator lub
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu ewentualnych roszczeń osób
trzecich i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi związanych z prawami autorskimi
oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do treści zamieszczonych na Blogu.

b.

i.

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne
korzystanie przez Organizatora i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
informacji zamieszczonych na Blogu (zwanych dalej również Utworami) w całości lub w dowolnej części
bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych, w tym do zezwalania na wykonywanie praw
zależnych, w zakresie wszystkich znanych w chwili wysłania zgłoszenia do Konkursu pól eksploatacji, w
tym na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów i ich egzemplarzy oraz opracowań Utworów i ich egzemplarzy
każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną,
laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze,
materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych,
optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na
format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na
format), twardych dyskach, pamięciach masowych,

ii.

wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci
komputerowych, w tym internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również
przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń
elektronicznych, w tym komputera,

iii.

rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu w postaci fascykułów, wypożyczanie, najem,
dzierżawa, użyczanie, udostępnianie w innych formach, Utworów i ich egzemplarzy oraz opracowań
Utworów i ich egzemplarzy utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną
w punkcie i) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w
punkcie powyżej,

iv.

eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym
programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach
włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),

v.

nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną
oraz za pośrednictwem satelity,

vi.

publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,

vii.

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

viii.

korzystanie z Utworów oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach
promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e -bookach, audiobookach,
prasie, telewizji, radiu, internecie,

ix.

na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego
korzystania z Utworów, oraz ich opracowań na polach eksploatacji określonych we wszystkich
powyższych punktach.
c. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z informacji na Blogu w zakresie licencji
udzielonej przez Blogera, zgodnie z punktem b. powyżej. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu, Bloger wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie wpisów na
Blogu oraz wykorzystanie swojego wizerunku, w tym oznaczenia blogu i innych oznaczeń

identyfikujących Blogera oraz Blog w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie,
telewizji, radiu, internecie, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
13) UCZESTNICY KONKURSU WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE ICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU
OPUBLIKOWANIA LISTY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU.
a. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
b. Dane Osobowe Blogera będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji
Konkursu.
c. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Blogera w zakresie: imię i
nazwisko, adres e-mail, nick, numer telefonu, adres zamieszkania, oznaczenie Blogera i blogu.
d. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć
warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz, że Blogerowi przysługuje prawo dostępu do jego
danych oraz ich poprawiania.
e. W każdym czasie Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail wiadomość o temacie
"Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail
używany w Konkursie, oraz login Blogera. Cofnięcie takiej zgody w trakcie trwania Konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody
14) KAŻDY UCZESTNIK KONKURSU UZYSKUJĄC STATUS BLOGERA W RAMACH PORTALU WYRAŻA ZGODĘ NA
UCZESTNICTWO W KONKURSIE NA ZASADACH OPISANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
b. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
c. Reklamacje Uczestników Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu
wyłącznie w trybie korespondencji wysłanej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu.
d. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 30 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
e. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem
danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie
bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
f.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych i
telefonicznych wykorzystywanych przez Uczestników Konkursu.

g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach Bloga umieszczonych przez
Blogera w Portalu, chyba że wiedział o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi
działalności, bądź niezwłocznie nie uniemożliwił dostępu do tych treści po otrzymaniu urzędowego
zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści lub
związanej z nimi działalności.

h. W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiany sytuacji finansowej
Organizator, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, o czym poinformuje Blogerów na stronach regulaminu Konkursu oraz poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail każdego Blogera podany w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu. W terminie 14 dni od dnia przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail, informującej o
zmianie zasad Konkursu, Uczestnik będzie mógł zrezygnować z udziału w Konkursie i wycofać swoje
zgłoszenie, przy czym brak odpowiedzi Blogera w tym terminie uważa się za akceptację nowych zasad
Konkursu i treści Regulaminu.

