
REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO 

Ciepło od zaraz!

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu dziennikarskiego (dalej „Konkurs”), jest Stowarzyszenie Krakowski 
Alarm Smogowy, z siedzibą: ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków (dalej: „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj 
nagród i sposób ich uzyskania.

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator, z zastrzeżeniem § 8.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych 
danych, ich zmiany bądź usunięcia.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 
22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które 
zaakceptowały  Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią  Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie;

g. Uczestnik jest autorem zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
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§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano – 6 nagród – dla 6 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest: za I miejsce – 5 tyś zł, za II miejsce – 4 tyś zł i za III miejsce - 3 tyś zł oraz 3 
wyróżnienia po 2 tyś zł.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na 
stronie internetowej Polskiego Alarmu Smogowego: www.polskialarmsmogowy.pl, portalach 
Facebook: Polskiego Alarmu Smogowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz 
internetowym portalu SmogLab.pl, wskazanych w § 4 ust. 1.

4. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na portalach Facebook: Polskiego 
Alarmu Smogowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz internetowym portalu 
SmogLab.pl do 14.03.2023 r.

5. Organizator przewiduje możliwość opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac 
konkursowych na portalach Facebook: Polskiego Alarmu Smogowego, Krakowskiego Alarmu 
Smogowego oraz SmogLab.pl.

§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na 
stronie www.polskialarmsmogowy.pl, www.smoglab.pl oraz portalu społecznościowym 
Facebook na profilu Organizatora pod 
adresem https://www.facebook.com/polskialarmsmogowy, 
https://www.facebook.com/krakowskialarmsmogowy oraz na portalu Facebook SmogLab 
https://www.facebook.com/smoglab 

2. Terminy Konkursu:

27.12.2022 – rozpoczęcie nadsyłania prac konkursowych;

28.02.2023 – zakończenie możliwości nadsyłania prac konkursowych;

14.03.2023 - ogłoszenie wyników.

§ 5. ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie materiału dziennikarskiego (audycja 
radiowa, program telewizyjny, reportaż, artykuł), (dalej: zgłoszenie konkursowe) budującego 
świadomość na temat:

- efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, 

- zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych -  rozwiązania 
krótkoterminowe i długoterminowe,

- zastosowania bez emisyjnych odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych,
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- źródeł finansowania inwestycji w termomodernizację oraz odnawialne źródła energii.

2. Zgłoszenie konkursowe może być publikowane wyłącznie w języku polskim.

3. Zgłoszenie konkursowe jest opublikowaną treścią w terminie 27.12.2022 – 28.02.2023.

4. Zgłoszenia konkursowe należy nadesłać na adres: biuro@polskialarmsmogowy.pl z 
dopiskiem: „Konkurs dziennikarski: Ciepło od zaraz”.

5. Wraz ze zgłoszeniem konkursowym należy nadesłać formularz dotyczący zgłoszenia, 
stanowiący załącznik nr 1 Regulaminu.  

6. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą 
uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 3 
osoby powołane przez Organizatora Konkursu. Skład Komisji Konkursowej: Ewa Lutomska, 
Piotr Siergiej, Piotr Urbanik.

2. Tytuł laureata otrzymują autorzy najwyżej ocenionych tekstów. Komisja Konkursowa 
przyzna 3 miejsca laureackie. Komisja konkursowa przyzna także 3 wyróżnienia.

3. Każda osoba z Komisji Konkursowej, oceniając pracę, dysponuje 10 punktami. 
Przewodniczący Komisji Konkursowej (Piotr Siergiej) dysponuje dodatkowo 5 punktami do 
przyznania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 35.

4. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 
- język, przystępność treści - brak elementów utrudniających przyswojenie treści (max. 3 pkt.);
- kompozycja (max. 3 pkt.); 
- oryginalność prezentowanych treści (max. 4 pkt.). 

5. Sposób oceny zgłoszeń konkursowych:

a. Każde zgłoszenie konkursowe jest oceniane w każdym z 3 kryteriów, przez wszystkich 
członków Komisji Konkursowej.

b. Łączna liczba punktów, będąca sumą punktacji poszczególnych kryteriów, stanowi ocenę 
zgłoszenia konkursowego.

c. Ustalenie laureatów i wyróżnionych nastąpi do 14.03.2023 r. w siedzibie Organizatora 
Konkursu. Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanego konkursu oraz ogłoszenia jego 
wyników będą publikowane na portalach Facebook: Polskiego Alarmu Smogowego, 
Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz na internetowym portalu SmogLab.

6. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
Przewodniczącego Komisji.
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7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej w ciągu 7 dni roboczych od momentu 
ogłoszenia wyników konkursu.

8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni
roboczych od otrzymania wiadomości mailowej z wynikami Konkursu – maila z uzupełnionym 
formularzem danych osobowych oraz protokołu odebrania nagrody.

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu 
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie przekazana uczestnikowi do 10 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 8.

11. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora jako przelew na wskazany przez 
Uczestnika rachunek bankowy. 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub 
podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z
usunięciem naruszeń Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, 
którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
Regulaminem dostępnym na stronie Polskiego Alarmu Smogowego: polskialarmsmogowy.pl 
(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z
Regulaminem.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 
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3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: 
czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres: biuro@polskialarmsmogowy.pl lub 
listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

6. Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie odwołań będzie ostateczna.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2022 r. i obowiązuje do 31.03.2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
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