
REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU - AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM 

„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY” 

(dalej: Konkurs”) jest EKOPHONE Leszek Kotyza, ul. Węgielnik 2, Zaborze 32-600 

NIP PL 628-108-06-88, REGON 122922239, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających 

na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych bez baterii w celu ich przekazania 

do profesjonalnego recyklingu.  

5. Konkurs trwa od dnia 5 września 2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r. (dalej: 

„Okres Trwania Konkursu”). 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. Konkurs jest adresowany do każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Zgłoszenia do Konkursu w formie wypełnionego formularza dostępnego na stronie 

www.ekophone.pl mogą wysyłać mailem osoby fizyczne, które są osobami 

pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, 

posiadającymi ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, oraz posiadającymi 

zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być́ przedstawiciele Organizatora. W przypadku, 

gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 

niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz 

pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.  

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego na 

potrzeby Konkursu. 

6. W Konkursie mogą również uczestniczyć szkoły i osoby które brały udział w 

Konkursie w poprzednich jego edycjach.  



7. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik (np. szkoła, samorząd uczniowski, 

dowolna grupa osób, lub osoba fizyczna) powinien: 

1. Dokonać zbiórki zużytych telefonów komórkowych bez baterii. 

2. Zapakować zużyte telefony komórkowe bez baterii do możliwie 

najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego i przygotować pudełko do 

transportu, czyli zakleić taśmą.  

3. Pobrać ze strony www.ekophone.pl formularz zgłoszeniowy, wypełnić go 

zgodnie z zawartą w nim instrukcją i do 25 listopada 2016 roku wysłać jako 

załącznik na adres biuro@ekophone.pl 

4. Oczekiwać na mailową informację zwrotną od Organizatora konkursu o 

terminie odbioru paczki przez firmę kurierską na koszt Organizatora. 

5. W przypadku wagi paczki poniżej 2 kg Organizator zastrzega sobie prawo 

do opcjonalnego odbioru / wysłania paczki na koszt Uczestnika pod 

warunkiem uzyskania zgody uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo 

do nieodebrania paczki poniżej 2 kg na własny koszt.  

8. Wymyślone przez Uczestnika propozycje hasła / haseł ekologicznych: 

1. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych 

z prawem; 

2. nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek 

podmiotów lub innych produktów.  

3. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

4. w przypadku wykrycia, naruszenia któregokolwiek z powyższych 

postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci 

ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez 

to rozumieć wpływ Zgłoszenia mailem włącznie w czasie trwania Konkursu. 

 §3 [NAGRODY] 

W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): 

a) Co najmniej 10 (dziesięć) lub więcej aparatów fotograficznych marki Nikon 

Coolpix L31 lub cyfrowe aparaty fotograficzne innej markowej firmy o podobnych 

parametrach technicznych. Ta nagroda dotyczy uczestników którzy uzyskają 

najlepsze przeliczniki ilości zebranych telefonów komórkowych bez baterii do ilości 



uczniów w placówce zbierającej (np. 5 kg zebrane przez 100 uczniów = przelicznik 

0,05 a np. 4 kg zebrane przez 50 uczniów = przelicznik 0,08 czyli jest to lepszy 

wynik). 

b) Nagrody gwarantowane dla każdej szkoły która zbierze co najmniej 2 kg 

telefonów komórkowych bez baterii. Nagrodami są kupony firmy Sodexo które 

można realizować w ponad 50 000 sklepach i punktach usługowych na terenie 

kraju. Każdy kg zebranych telefonów komórkowych to 1 punkt. Wartość 1 punktu 

to 5 zł w formie kuponu do realizacji zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły i 

uczniów.  

c) Jedna nagroda główna dla zwycięzcy konkursu który uzyska najlepszy 

przelicznik ilości zebranych telefonów komórkowych bez baterii do ilości uczniów w 

placówce zbierającej. Do wyboru każdy sprzęt (np. tablet, telefon, ekspres do 

kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, 

drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, itp.) którego wartość nie 

przekracza 750 zł brutto. Ta nagroda dotyczy uczestników którzy uzyskają 

najlepsze przeliczniki ilości zebranych telefonów komórkowych bez baterii do ilości 

uczniów w placówce zbierającej. (podobnie jak  §3 podpunkt a). 

d) Indywidualne certyfikaty uczestnictwa dla każdej placówki lub nauczyciela np. 

opiekuna samorządu uczniowskiego oraz osoby fizycznej uczestnika konkursu 

który pisemnie zgłosi potrzebę otrzymania takiego certyfikatu. 

e) Laureaci Konkursu mają prawo u Organizatora do zamiany nagród rzeczowych na 

kupony firmy Sodexo wg przelicznika: jeden aparat fotograficzny = 280 zł, 

nagroda główna = 750 zł. 

f) Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby 

trzecie. 

g) Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda. 

h) Organizator może, z własnej inicjatywy, w trakcie trwania konkursu, przyznać 

większą ilość nagród w związku np. z dużą aktywnością uczestników Konkursu.  

 §4 [WYNIKI KONKURSU] 

1. Do 13 stycznia 2017 Organizator konkursu dokona podliczenia wyników konkursu 

w swoim systemie.  



2. Organizator do 20 stycznia 2017 opublikuje na stronie internetowej 

www.ekophone.pl listę zwycięzców którzy uzyskali nagrodę główną oraz nagrody 

w formie aparatów fotograficznych.  

3. Uczestnicy, którym przysługuje  nagroda główna oraz aparaty fotograficzne (dalej: 

„Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 27 stycznia 2017 za 

pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym. 

4. W przypadku gdy laureat uzyska prawo do kilku nagród jednocześnie np. w 

postaci aparatu fotograficznego i kuponów Sodexo lub nagrody głównej –  wtedy 

forma nagrody zależy od decyzji laureata. W przypadku zaistnienia takiego 

przypadku Organizator powiadomi zwycięzcę za pośrednictwem emaila i zastosuje 

się do decyzji laureata.  

5. Ze względu na okres ferii zimowych, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przesłania nagród do Laureatów do dnia 31 marca 2017 za pośrednictwem firmy 

kurierskiej na adres podany w nadesłanym formularzu zgłoszeniowym. 

6. Laureat jest zobowiązany do odesłania pocztą na adres Organizatora w terminie 

do dnia 14 kwietnia 2017 r. podpisanego potwierdzenia otrzymania nagrody. 

Potwierdzenie zostanie dołączone do paczki w której będzie wysłana nagroda.  

7. W przypadku nieotrzymania od Laureata podpisanego potwierdzenia dostarczenia 

nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym fakcie 

Urzędu Skarbowego w przypadku żądania przez Urząd Skarbowy wyjaśnień. 

8. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana 

przez Uczestnika (pomimo awizowania przez kuriera), Uczestnik ten traci prawo 

do Nagrody. 

9. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji 

określonych w ust. 8 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, którzy zajęli 

kolejne miejsca w klasyfikacji.  

  §5 [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora do dnia 31 stycznia 2017. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 



3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs VII edycja - 

reklamacja” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będę przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia jej Organizatorowi. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od 

daty rozpatrzenia reklamacji. 

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest EKOPHONE 

Leszek Kotyza, ul. Węgielnik 2, Zaborze 32-600 NIP 628-108-06-88, REGON 

122922239. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 

w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na internetowej stronie 

konkursowej www.ekophone.pl oraz w celu sprawozdawczości księgowej i 

finansowej, zgodnie z odrębnymi właściwymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu wyłącznie do własnych danych i ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze 

zm.). 

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawie: 

1. wykluczania Uczestników Konkursu w przypadku: 

a) podania przez uczestników nieprawdziwych danych w 

formularzu zgłoszeniowym, szczególnie dotyczących wagi 

paczek z telefonami, 

b) wprowadzenia w błąd Organizatora poprzez podanie złej daty 

przygotowania paczki ze zużytymi telefonami do odbioru, 



c) umieszczeniu przez uczestnika konkursu w paczce z 

telefonami komórkowymi jakichkolwiek innych przedmiotów 

takich jak np. baterie, ładowarki, telefony stacjonarne, 

stalowe atrapy telefonów komórkowych, konsole do gier, 

dyski twarde itp.  

2. Wzięcia pod uwagę propozycji hasła ekologicznego jako 

decydującego w przypadku identycznych wyników uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 

Uczestników. 

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do 

wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ekophone.pl 

KONIEC 

 


