
REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO W PROGRAMIE “HYDROZAGADKA - JAK 
WYGRAĆ Z SUSZĄ?” 

Tytuł konkursu: “Susza i możliwości jej zapobiegania poprzez działania wzmacniające retencję” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest realizowany pod nazwą “Susza i możliwości jej zapobiegania poprzez działania 
wzmacniające retencję” i jest zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aeris Futuro, al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, 
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń́ i innych organizacji społecznych pod numerem KRS 
0000251803, NIP 9452053376. 

3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://aerisfuturo.pl/hydrozagadka-jak-

wygrac-z-susza-2021-2022/ 
5. Konkurs jest współfinansowany w ramach realizacji projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z 

suszą?”, który jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1.03-24.06.2022 r.  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Uczestnikiem/Uczestniczką Konkursu (zwani dalej „Uczestnikami”) może być każda osoba, która jest 
uczniem/uczennicą szkoły ponadpodstawowej z obszaru województwa małopolskiego.  

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:  

a. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 niniejszego 
Regulaminu. 

b. Uczestnictwo szkoły w cyklu trzech bezpłatnych warsztatów na temat mikroretencji po 
wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora:  

i. I warsztat: O zasobach wody na świecie i zjawiskach niedoboru wody (90 min.)  
ii. II warsztat: Inwestycja w mikroretencje – jak lokalnie zapobiegać́ suszy (90 min.)  

iii. III warsztat: Projektowanie własnych rozwiązań́ mikroretencyjnych z wykorzystaniem 
metod design thinkingu  

iv. Warsztaty będą̨ organizowane od 1.03.2022 r.  
c. Wykonanie projektu technicznego propozycji rozwiązania retencyjnego wraz z opisem i 

miejscem jego wdrożenia.  
d. Przesłanie w wersji elektronicznej (plik pdf) bądź papierowej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 

1) oraz załączników  
i. opis projektu,  

ii. załączniki w wersji elektronicznej (graficzne, fotograficzne bądź́ video) obrazujące 
projekt,  

e. Przesłanie listu intencyjnego, w którym znajdzie się̨ zgoda Dyrekcji Szkoły na realizację 
projektu na terenie szkoły (etap późniejszy, po wstępnej akceptacji projektu przez Fundację 
Aeris Futuro).  

f. Przesłanie w wersji elektronicznej (plik pdf) bądź papierowej Załącznika nr 3 (Oświadczenia 
opiekuna prawnego uczestnika), jeśli takie oświadczenie nie zostało złożonej wcześniej podczas 
zajęć́ warsztatowych.  



g. Kartę̨ Zgłoszenia oraz załącznik nr 3 (jeśli jest wymagany) należy wysłać na adres pocztowy 
lub e-mailowy organizatora w terminie do: 22.06.2022 r., do godz. 23:59 (liczy się data 
dojścia Karty Zgłoszenia do Organizatora).  

i. Adres pocztowy: Fundacja Aeris Futuro, ul. Piłsudskiego 73, lok. 1.5, 32-020 
Wieliczka  

ii. Adres e-mail: hydrozagadka@aerisfuturo.pl  
h. Na Karcie Zgłoszenia należy opisać swoje działania zrealizowane w ramach zadania 

konkursowego oraz zamieścić następujące dane: imię̨ i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, 
dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu.  

i. Uczestnicy mogą̨ wykonać w ramach Konkursu maksymalnie 2 projekty.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
3. Projekt wraz z dokumentacją, graficzną, fotograficzną i/lub video nadesłane na Konkurs nie będą̨ 

zwracane autorom i przechodzą̨ na własność́ Organizatora Konkursu, pozostając do jego dyspozycji 
w ramach działalności statutowej.  

4. Dokumentacje nadesłane po wskazanym terminie nie będą̨ brały udziału w Konkursie. Jednocześnie 
Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora 
nadesłanych materiałów w celach dokumentacji i promocji projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z 
suszą?” 

6. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy ponosi 
uczestnik.  
 

§ 4 NAGRODY 

1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, 
w której skład wchodzić́ będą̨: członkowie Zarządu i biura Fundacji Aeris Futuro. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
3. Komisja Konkursowa wybierze 3 projekty, których wdrożenie zostanie przeprowadzone na 

terenie zaproponowanym w Karcie Zgłoszenia. Fundacja Aeris Futuro sfinansuje wdrożenie 
zwycięskich projektów w kwocie nie większej niż 9000 zł. 

4. Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone podczas Gali Finałowej. 
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej 
kreatywne, skuteczne i angażujące realizację prace projektu konkursowego. 

6. Zdobywcy nagród zostaną̨ powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
w przeciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu 
wskazany przez nich w Karcie Zgłoszenia.  

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony (na adres mailowy z którego 
dokonał zgłoszenia do Konkursu) Uczestnik powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem 
wiadomość́ w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod 
rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona 
wyboru kolejnej osoby bądź zespołu kwalifikujących się do otrzymania nagrody.  
 

§ 5 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób 
praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:  



a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób 
mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych prac i baz danych, bez 
wyraźnej pisemnej zgody Administratora Danych Osobowych;  

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie nadesłanego projektu wraz z dokumentacją fotograficzną i/lub video we 
wszelkich materiałach promocyjnych oraz ich zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu 
na nośnikach elektronicznych, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych (w 
szczególności typu Internet) w celu dokumentacji i promocji Konkursu oraz projektu 
„Hydrozagadka – jak wygrać́ z suszą?” 

 

§ 6 KLAUZULA INFORMACYJNA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W ramach realizacji Konkursu administratorem danych osobowych jest Fundacja Aeris Futuro, 
z siedzibą: al. Daszyńskiego 22/46, Kraków 31-534, KRS 0000251803.  

2. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem 
iod@aerisfuturo.pl i listownie – kierując korespondencję na adres ul. Piłsudskiego 73, lok. 1.5, 
32-020 Wieliczka. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Konkursu – na podstawie Art. 6 ust. 1 
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie danych osobowych jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych 
osobowych może skutkować́ brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

5. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres 
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), 
lub do momentu odwołania zgody.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą̨ posiada prawo do: 
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Dane udostępnione przez Panią̨/Pana nie będą̨ podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą̨ tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.  

8. Dane udostępnione przez Panią̨/Pana nie będą̨ podlegały profilowaniu.  
9. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu. Wszelkie 
zmiany Regulaminu opublikowane zostaną̨ na stronie internetowej: www.aerisfuturo.pl. Jeżeli 
Uczestnik nie zgodzi się̨ ze zmianami Regulaminu, może wycofać swoje zgłoszenie z Konkursu 
w terminie 7 dni od ogłoszenia zmian na wyżej wymienionej stronie internetowej. Wycofanie 
zgłoszenia następuje na adres mailowy Organizatora, na który Uczestnik dokonuje zgłoszenia 
do Konkursu. 

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich, spowoduje 
wykluczenie z udziału w Konkursie.  



3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się̨ z treścią̨ 
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.  

4. Informacji o Konkursie udzielają̨ Organizatorzy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
hydrozagadka@aerisfuturo.pl. 

5. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 165).  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 


