
 

Regulamin konkursu dla wspólnot pt. „Akcja – Reakcja!” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Akcja – Reakcja! jest Media Support Group Sp. z o.o. w 

Gdyni (adres: Al. Zwycięstwa 96/98 lok. IVE p. 213, 81-451 Gdynia, KRS 0000358717), na 

zlecenie PGE Energia Ciepła S.A. 

2. Ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej 

www.zmienogrzewanie.pl oraz na profilach na portalu Facebook: Zmień Ogrzewanie, Grupy 

GPEC i PGE Energia Ciepła S.A. 

3. Komisję Konkursową powołuje przedstawiciel Organizatora. W Komisji Konkursowej znajdą się 

przedstawiciele PGE Energia Ciepła S.A. i Grupy GPEC.  

4. Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisją" rozpoczyna działalność z dniem powołania.  

§ 2.  CELE KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest:  

 

a) Edukacja mieszkańców w zakresie zachęcenia do zmiany źródła ciepła na miejską sieć 

ciepłowniczą.  

b) Budowanie świadomości wpływu ogrzewania paliwami stałymi na środowisko. 

c) Edukacja na temat niskiej emisji – jej przyczyn oraz jak sobie z nią radzić. 

d) Promocja działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Gdańsku. 

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs kierowany jest do członków Wspólnot Mieszkaniowych z dzielnic: Dolne Miasto, Nowy 

Port, Biskupia Górka. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

2. Zadaniem konkursowym jest zgłoszenie Pomysłu na działanie, które będzie miało na celu 

poprawę jakości życia mieszkańców danej dzielnicy, a równocześnie będzie miało charakter 

ekologiczny i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Mile widziane są Pomysły, 

które wpłyną również na poprawę jakości powietrza w mieście. Pomysły mogą mieć formę 

koncepcyjną. Ocenie będzie podlegała zawartość merytoryczna Pomysłu, pomysłowość i 

przydatność do realizacji celu Konkursu. 

3. Wspólnota może zgłosić nieograniczoną ilość Pomysłów. 

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 

do rozpowszechniania Pomysłu, jego ekspozycji lub wykorzystania w celach marketingowych 

w Internecie przez Organizatora i podmioty partnerskie, a także do wprowadzania modyfikacji. 

5.  Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego Pomysłu i przyzna Nagrodę.  

6. Nagrodą jest realizacją Pomysłu przez Organizatora, w uzgodnieniu ze Wspólnotą, z 

wykorzystaniem maksymalnego budżetu w kwocie 15 000 zł netto. Organizator umożliwi 

zwycięzcy Konkursu udział w realizacji Pomysłu. 

7. Wszelkie materiały powstałe w wyniku realizacji zadania lub elementy stałe (np. konstrukcje w 

terenie itp.) z chwilą podpisania protokołu przekazania Wspólnocie przez Organizatora stają 

się własnością Wspólnoty. 
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8. Wspólnota będzie zobowiązana do przeprowadzania niezbędnych okresowych prac 

serwisowych (o ile będą konieczne) oraz dbania o prawidłową ekspozycję planszy sponsorskiej 

partnerów organizatora: PGE Energia Ciepła S.A. i Grupy GPEC. 

9. Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać drogą mailową na adres konkurs@msg.biz.pl 

w terminie do dnia 15.11.2019 r. 

10. Zgłoszenia dokonuje Członek Zarządu danej Wspólnoty Mieszkaniowej lub osoba upoważniona 

przez niego notarialnie. 

11. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie  www.zmienogrzewanie.pl 

12. Do Zgłoszenia Konkursowego należy dołączyć:  

 

a) Projekt zadania konkursowego w formie opisu tekstowego (może zawierać także ilustracje 

i makiety/rysunki/projekty graficzne). 

b) Oświadczenie osoby działającej w imieniu wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo w Konkursie i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w 

Konkursie. 

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie dokumentacji po Konkursie do 

wykorzystania w materiałach wewnętrznych PGE Energia Ciepła S.A., Grupy GPEC i w 

Internecie. 

e) Oświadczenie osoby działającej w imieniu wspólnoty mieszkaniowej o odpowiedzialności 

za naruszenie praw autorskich osób trzecich. 

 

§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodą jest realizacja projektu konkursowego ufundowana przez Organizatora i opatrzona 

znakami jego partnerów: PGE Energia Ciepła S.A. i Grupy GPEC.   

2. Oceny zgłoszonych do Konkursu projektów dokonuje Komisja Konkursowa w trzyosobowym 

składzie wskazanym przez organizatora.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30.11.2019. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą 

mailową przez organizatora, nie później niż 30 dni po wyłonieniu laureata.   

4. Organizator zrealizuje projekt o wartości 15 000 zł netto i przekaże go wybranej Wspólnocie 

do 31.12.2019 r. 

5. Nagroda w formie realizacji wybranego projektu dla Wspólnoty mieszkaniowej zostanie 

przekazana  zgodnie z werdyktem Komisji. 

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator (czyli Organizator Konkursu) będzie przetwarzał dane osobowe podane w 
Formularzu zgłoszeniowym, czyli: imię, nazwisko, nazwę i adres wspólnoty mieszkaniowej, e-
mail, telefon kontaktowy. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wyrażona swobodnie i 
dobrowolnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Dane będą przetwarzane do zakończenia Konkursu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.  
Po zakończeniu Konkursu dane będą usunięte lub przechowywane w postaci zanonimizowanej 
do celów wewnętrznej statystyki administratora.   
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4. Administrator może przekazać dane odbiorcom, ale wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w 
szczególności dane mogą być przekazane partnerom i sponsorom Konkursu, tj. PGE Energia 
Ciepła S.A. i Grupa GPEC. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

6. Każdy, kogo dane na potrzeby Konkursu przetwarza administrator ma prawo w każdym czasie 
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że z chwilą wycofania  zgody, 
administrator usunie dane, a udział tej osoby i zgłoszonej Wspólnoty do udziału w Konkursie 
będzie niemożliwy. 

7. Każdy, kogo dane na potrzeby Konkursu przetwarza administrator ma prawo dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 
danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, każdy, kogo dane na 
potrzeby Konkursu przetwarza administrator, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza jego 
prawa, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

9. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: konkurs@msg.biz.pl 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wspólnota zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do należytego dbania o 

powstałe w ramach realizacji nagrody konkursowej rozwiązanie ekologiczne oraz do 

ewentualnych napraw.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu oraz do odstąpienia od 

Konkursu. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany 

będą skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.zmienogrzewanie.pl 

 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu oraz interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
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