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REGULAMIN KONKURU 

Lekcja Nieśmiecenia 

 

§1 

ORGANIZATORZY 

 

1. Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12; 00-503 

Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137164, NIP 525-19-68-693; zwaną dalej 

„Organizatorem” 

2. Sponsorem nagród w konkursie jest Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000567666, NIP 525–262–

43–69, REGON 362077261; zwanym dalej „Sponsorem” 

3. W imieniu sponsora Henkel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie występuje 

Albedo  Marketing Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 

Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000125373, NIP: 

779218307, REGON: 634370884, w zakresie przekazania ufundowanych przez 

Sponsora nagród oraz organizacji konkursu w Serwisie Konkursowym jako 

Współorganizator    

 

§2 

SŁOWNIK REGULAMINU 

Uczestnik Konkursu: Uczestnikiem Konkursu może być szkoła podstawowa w rozumieniu Ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), 

mieszcząca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada ważną umowę na selektywny 

odbiór odpadów.  

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konkursowej 

www.lekcjaniesmiecenia.pl i stanowi podstawowy wniosek Uczestnika Konkursu zgłoszenia udziału w 

konkursie Lekcja Nieśmiecenia. Jego zawartość określa formę zgłoszenia konkursowego oraz dane 

kontaktowe Uczestnika Konkursu,  winno być wypełnione w serwisie konkursowym, który znajduje się 

na stronie konkursowej www.lekcjaniesmiecenia.pl do dnia 7 kwietnia 2021 roku. Zgłoszenie 

konkursowe wypełnia Opiekun projektu w imieniu Uczestnika Konkursu.  

Opiekun projektu: Osoba reprezentująca Uczestnika Konkursu, która posiada pisemne upoważnienie 

imienne Dyrektora Szkoły – Uczestnika Konkursu i która zgłosiła Szkołę -Uczestnika Konkursu do 

Konkursu  w drodze przesłania Formularza Zgłoszeniowego.  

http://www.lekcjaniesmiecenia.pl/
http://www.lekcjaniesmiecenia.pl/
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Serwis konkursowy: strona konkursowa znajdująca się pod adresem www.lekcjaniesmiecenia.pl. W 

serwisie konkursowym Opiekun Projektu dokonuje zgłoszenia konkursowego. W serwisie konkursowym 

odbędzie się również głosowanie internautów na wybranego dowolnie Uczestnika Konkursu. 

Głosowanie odbędzie się na podstawie wypełnionych poprawnie Formularzy Zgłoszeniowych.  

Zwycięzca: 10 (dziesięć) szkół podstawowych – Uczestników Konkursu wybranych w drodze 

głosowania przez Internautów ze wszystkich zgłoszonych szkół – Uczestników Konkursu. W Konkursie 

wygrywa 10 kolejnych szkół – Uczestników Konkursu, które uzyskały największą liczbę głosów 

Internautów w głosowaniu online przeprowadzonym w Serwisie konkursowym.  

Komisja Konkursowa: Komisja składa się z 2 przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawicieli 

Sponsora. Komisja Konkursowa czuwać będzie nad poprawnością przeprowadzenia konkursu oraz 

ogłosi Zwycięzców Konkursu w formie protokołu konkursu. 

Formularz ankiety: Formularz znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/UzY2rVobvqjTX7Xt9 

Wypełnienie ankiety i przesłanie jej za pomocą formularza ankiety jest warunkiem uczestnictwa w 

Konkursie „Lekcja Nieśmiecenia”.  

§3 

UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać udział w Konkursie tylko za pośrednictwem osoby 

uprawnionej do reprezentacji, w tym za pośrednictwem dyrektora szkoły – Uczestnika 

Konkursu lub upoważnionego przez dyrektora szkoły pracownika, uprawnionego do 

występowania w imieniu Uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Opiekunem projektu”). 

2. Aby dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, Opiekun projektu musi posiadać 

aktywne konto poczty elektronicznej (adres email),  

3. Warunkiem niezbędnym udziału w Konkursie jest:  

a. Wypełnienie ankiety i przesłanie jej za pomocą Formularza Ankiety 

znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/UzY2rVobvqjTX7Xt9  

b. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie www.lekcjaniesmiecenia.pl 

c. W formularzu zgłoszeniowym należy podać:  

i. Pełną nazwę szkoły i adres szkoły 

ii. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika Konkursu lub 

upoważnionego Opiekuna projektu  

iii. Adres e-mail Opiekuna projektu  

iv. Zaznaczenie pola w Formularzu Zgłoszeniowym: „nasza szkoła posiada 

ważną umowę na odbiór selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych” 

v. Wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego nasza szkoła 

powinna otrzymać edukacyjną ściankę do praktycznej nauki segregacji 

odpadów?” Odpowiedź nie może przekraczać 1000 znaków ze 

spacjami. 

d. Formularz zgłoszeniowy należy uzupełnić i przesłać za pomocą Serwisu 

konkursowego w terminie do: 7 kwietnia 2021 roku do godz. 23.59. 

http://www.lekcjaniesmiecenia.pl/
https://forms.gle/UzY2rVobvqjTX7Xt9
https://forms.gle/UzY2rVobvqjTX7Xt9
http://www.lekcjaniesmiecenia.pl/
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4. Formularze zgłoszeniowe spełniające warunki Regulaminu zostaną dopuszczone do 

konkursu i zostaną zapisane w Serwisie konkursowym jako dopuszczone do 

głosowania. Uczestnik otrzyma informacje o dopuszczeniu zgłoszenia do Konkursu za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez Uczestnika Konkursu w 

Formularzu zgłoszeniowym. 

5. Jeden adres e-mailowy odpowiada zgłoszeniu jednego Uczestnika Konkursu.  

6. Jedna szkoła, może zostać zgłoszona jako Uczestnik Konkursu tylko  jeden raz.  

7.  Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie 

zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Uczestnik w ciągu 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia otrzyma informację o odrzuceniu zgłoszenia oraz o możliwości jego 

ponownego zgłoszenia z zastrzeżeniem wprowadzenia określonych w mailu 

informującym zmian. Ponowne zgłoszenie konkursowe jest dokonywane wyłącznie za 

pomocą Formularza zgłoszeniowego. Poprawione zgłoszenia można zgłaszać nie 

później niż do dnia 07.04.2021 r., do godz. 23.59. O przyjęciu Formularza 

zgłoszeniowego decyduje data i godzina wysłania Formularza zgłoszeniowego oraz 

jego poprawne wypełnienie.  

8. Harmonogram Konkursu: 

a. I etap.  W terminie od 17.03.2021 r. – 07.04.2021 r. odbywa się zgłaszanie 

Uczestników Konkursu za pomocą Formularza Zgłoszeniowego w Serwisie 

Konkursowym.  

b. II etap.  W terminie od 01.04.2021r – 30.04.2021 r. rozpoczyna się głosowanie 

Internautów w Serwisie Konkursowym na zgłoszonych Uczestników Konkursu.    

c. III etap.  W terminie do 07.05.2021 r. Komisja Konkursowa sprawdzi 

poprawność głosowania i przygotuje protokół z 10 (dziesięcioma) Zwycięzcami 

Konkursu na podstawie głosowania internautów.  

 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU I GŁOSOWANIE KONKURSOWE 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie konkursu: 

lekcjaniesmiecenia.pl i trwa do 30 kwietnia 2021 r. włącznie do godziny 23.59.  

2. Lista zgłoszeń do Konkursu zakwalifikowanych do II etapu, zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Serwisu konkursowego. 

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie głosowania internautów w Serwisie, w 

terminie określonym w ust. 8. §3, 

4. Aby wziąć udział w głosowaniu w Konkursie, należy wejść na stronę internetową Serwisu 

konkursowego i kliknąć przycisk z funkcją głosowania przy wybranym zgłoszeniu 

konkursowym. 

5. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba fizyczna. 

6. Możliwe jest wielokrotne oddawanie głosów na to samo Zgłoszenie Konkursowe bądź 

różne Zgłoszenia Konkursowe, jednak liczba głosów oddanych z jednego adresu IP jest 

ograniczona do trzech głosów na dobę. Głosy mogą zostać poddane weryfikacji.  

7. Liczba głosów oddanych na Zgłoszenia Konkursowe będzie aktualizowana i widoczna w 

Serwisie.  
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8. W Konkursie zwycięży 10 (dziesięciu) Uczestników Konkursu, których zgłoszenia 

otrzymają największą liczbę głosów internautów.  W przypadku otrzymania takiej samej 

liczby głosów przez więcej niż jedno zgłoszenie, wyboru Zwycięzców spośród zgłoszeń 

konkursowych o takiej samej liczbie głosów dokona Komisja Konkursowa. 

9. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona w Serwisie do dnia 4.05.2021 r. do godziny 

23:59, a Uczestnicy, których zgłoszenia zwyciężą, w ciągu 2 dni roboczych od daty 

ogłoszenia wyników otrzymają o tym informacje za pomocą poczty elektronicznej na 

adres podany w Formularzu zgłoszeniowym. Komisja Konkursowa ogłosi swoją decyzję 

w następujących formach: za pomocą poczty elektronicznej (na adres email podany 

przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Zgłoszeniowym Zwycięzcy, w serwisie 

konkursowym, w social media Organizatora i Sponsora.  

 

§ 5 

NAGRODY 

1. W konkursie przewidzianych jest jako Nagrody 10 (DZIESIĘĆ) systemów 

edukacyjnych do praktycznej nauki segregacji odpadów o wartości 5.670,30 PLN brutto 

każda.  

2. Stacje składają się z:  

a. Stacja do segregacji odpadów TUDEKS składająca się z 7 pojemników 50 

litrowych. 

b. Tablica EKO-edukacyjna 

c. Wiszącej zgniatarki do butelek i puszek EKOPUSZ. 

3. Specyfikacja techniczna wraz z rysunkiem poglądowym/ wizualizacją stanowią 

załącznik nr 1 do regulaminu.  

4. Nagrody zostaną przekazane na podstawie umowy przeniesienia własności nagrody 

podpisanej między Przekazującym a szkołą Uczestnikiem Konkursu - Zwycięzcą 

Konkursu.  Wzór umowy przeniesienia własności nagrody stanowi załącznik numer 2 

do regulaminu konkursu.  

5. Organizator, Współorganizator i Sponsor Nagrody nie ponoszą odpowiedzialności w 

zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców.  

 

§6 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych zawartych  w Formularzu Zgłoszeniowym  

wypełnionym przez Opiekuna Projektu jest Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą przy 

ulicy Żurawiej 6/12; 00-503  Warszawa adres email:  (odo@naszaziemia.pl). W celu 

wyłonienia zwycięscy Konkursu oraz przekazania nagrody niezbędne dane osobowe 

pozyskane przez Organizatora – Fundację Nasza Ziemia, zostaną powierzone przez 

Administratora, Sponsorowi – Henkel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie  

oraz Albedo Marketing Spółce z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Współorganizatorowi na 

czas konieczny do przeprowadzenia konkursu.   

mailto:odo@naszaziemia.pl
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2. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników Konkursu, w tym dane osobowe 

Opiekunów Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania 

Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego (w tym również w serwisach 

internetowych Organizatora i Sponsora Nagrody)  podania danych  Uczestnika 

Konkursu lub/oraz danych osobowych Opiekuna Projektu jeśli zostaną Zwycięzcami 

Konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu z wręczaniem 

Nagrody; okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres 

przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych 

ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu w tym Opiekun Projektu 

wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym 

zakresie. 

3. Administrator  danych osobowych będzie przetwarzał  i przechowywał dane osobowe 

Uczestników Konkursu w tym Opiekunów Projektu w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Uczestnik Konkursu w tym Opiekun Projektu ma prawo dostępu do treści danych 

osobowych przechowywyanych przez Administratora  oraz do ich poprawiania oraz ma 

prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania  danych Uczestnika.  Wszelką korespondencję 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora 

Konkursu, na adres: odo@naszaziemia.pl. 

 

 

§7 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
1. W ramach Konkursu Organizatorzy świadczą na rzecz Uczestników usługi drogą 

elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego 
Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: 

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, 
b. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, Fundacją Nasza Ziemia, 

a Uczestnikami za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności w zakresie 
zgłoszenia udziału w konkursie oraz głosowania.  

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy 
użytkownik Internetu wyświetli stronę Serwisu. Usługi świadczone drogą elektroniczną 
są nieodpłatne oraz świadczone wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
Konkursu. 
 

3. Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą 
elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu. Warunkiem 
technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 
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jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Edge, Mozilla FireFox, 
Opera, Chrome. 

4.  Zakazuje się dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Serwisu treści o 
charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla 
innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi 
rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp. 

5. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z 
zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z 
korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na 
zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem 
mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, 
spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. 

6. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt. 5. powyżej, Uczestnik powinien 
zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączania się do Internetu, w program 
antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu. 

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej 
pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem 
zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

8. System informatyczny Serwisu może wykorzystywać tzw.„Cookies“, czyli małe pliki 
tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów 
statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych 
osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie 
opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej 
Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu. 
Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w 
Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

§8 

REKLAMACJE 

1. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu Konkursu, jego uczestnicy 

mogą zgłosić reklamacje wyłącznie na piśmie w terminie 3 dni roboczych. Termin ten 

biegnie od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego) 

pod adresem Organizatora Konkursu.  

2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych po upływie terminu składania 

reklamacji przez komisję powołaną w tym celu przez Organizatora. Decyzja komisji 

będzie ostateczna. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą Konkursu należy kierować do Organizatora, na 

adres: Fundacja Nasza Ziemia ul. Żurawia 6/12; 00-503 Warszawa.  
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§9 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem i akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi. 

3. Organizator ma prawo odwołać lub zawiesić Konkurs według własnego uznania w 

dowolnym momencie. 

4. Organizator oraz wszelkie podmioty zaangażowane przez Organizatora do 

przeprowadzenia Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i wykluczają 

wszelkie odszkodowania podczas uczestnictwa w Konkursie. Zwycięzca ponosi pełną 

i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody, zaś Organizator wyklucza 

swoją odpowiedzialność za wszelkie wypadki lub szkody Zwycięzcy lub jakichkolwiek 

osób trzecich w związku z wykorzystaniem Nagrody. Nie ma żadnej możliwości 

odwołania na drodze sądowej. 

5. Organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności co do jakości/gwarancji 

dotyczącej Nagrody. 

6. Jeżeli zajdą uzasadnione podejrzenia, że uczestnik w jakikolwiek sposób manipuluje 

konkursem lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator 

wyłączy takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto taki 

Uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z wszelkich przyszłych konkursów / 

promocji organizowanych przez Organizatora przez okres 2 lat od zakończenia 

Konkursu. 

7. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora 
www.lekcjaniesmiecenia.pl 

 

Warszawa, 17.03.2021 r 

 

 

  

http://www.lekcjaniesmiecenia.pl/
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UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NAGRODY 

 

zawarta w dniu ………………………...2021r. w ……………………………………………… pomiędzy: 

 

1. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 

Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 

0000125373, NIP: 779218307, REGON: 634370884, kapitał zakładowy w 

wysokości 100.000 zł,  

reprezentowaną przez Mirosława Młynarczyka – Członka Zarządu, 

Współorganizatora  

 

działającego w imieniu Sponsora Konkursu „Lekcja Nieśmiecenia” - Henkel Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000567666, NIP 525–262–43–69, REGON 362077261. 

 

zwaną dalej Przekazującym  

 

a 

2. ……………………….. 

 

zwaną dalej „Laureatem Konkursu” 

 

 

przy udziale: 

3. Fundacja NASZA ZIEMIA z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00 – 503 

Warszawa, wpisaną do rejestru Fundacji, Stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych lub zawodowych Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137164, 

NIP 525-19-68-693, REGON 010953867.  Organizatorem Konkursu „Lekcja 

Nieśmiecenia”,  zwaną dalej Organizatorem 

 

Zwanymi dalej Stronami Umowy 
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Zważywszy, że: 

1. Fundacja „NASZA ZIEMIA” z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja), ul. Żurawia 

6/12, 00 – 503 Warszawa, wpisana do rejestru Fundacji, Stowarzyszeń i innych 

organizacji społecznych lub zawodowych Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000137164, NIP 525-19-68-693, REGON 010953867 jest Organizatorem 

konkursu pn. „Lekcja Nieśmiecenia” (dalej: Konkurs); 

2. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Henkel), ul. Domaniewskiej 

41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000567666, NIP 525–262–43–69, 

REGON 362077261 jest sponsorem nagród w Konkursie; 

3. Nagrodami w konkursie jest 10 systemów edukacyjnych do praktycznej nauki 

segregacji odpadów. Każdy z systemów składa się następujących elementów: stacja 

do segregacji odpadów TUDEKS (7 pojemników 50 litrowych), tablica EKO-

edukacyjna oraz wisząca zgniatarka do butelek i puszek EKOPUSZ (dalej: Nagroda) 

o wartości 5.670,30 PLN brutto każda; 

4. Przekazująca jako Współorganizator konkursu wspiera Organizatora oraz Sponsora 

w realizacji zadań Konkursu w ten sposób, że w imieniu Sponsora dokonuje zakupu 

Nagród, a także dostarcza Nagrodę do Laureata Konkursu i zapewnia jej montaż  

 

Strony uzgadniają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest przeniesienie przez Przekazującego 

- Albedo Marketing Spółkę z o.o. w imieniu Henkel spółka z o.o.  na Laureata 

Konkursu własności Stacji do segregacji odpadów,  która składa się z tablicy EKO-

edukacyjnej, wiszącej zgniatarki do butelek                    i puszek EKOPUSZ, oraz 7 

pojemników na odpady o pojemności 50 l każdy połączonych w dwa moduły jeden 

3 pojemnikowy i drugi 4 pojemnikowy,  której szczegółowy opis stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Protokół Odbioru Stacji przez Laureata Konkursu wraz z opisem technicznym 

stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1.  

 

§ 2 

1. Przekazujący Albedo Marketing Spółka z o.o.  przenosi na Laureata Konkursu 

własność Stacji do segregacji odpadów z chwilą podpisania protokołu przekazania 

przez przedstawiciela Laureata Konkursu i przedstawiciela Przekazującego i 

zapewnia jej zamontowanie we wskazanym przez Laureata Konkursu miejscu, a 

Laureat Konkursu zobowiązuje się przyjąć od Przekazującego wymienione wyżej  
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prawo własności Stacji do segregacji odpadów opisanej w §1 ust. 1 niniejszej 

umowy z prawem do wyłącznego korzystania przez czas nieokreślony. 

2. Laureat Konkursu zobowiązuje się  wskazać Przekazującemu odpowiednie miejsce 

w swojej siedzibie do montażu Stacji do dnia w którym montaż Stacji zostanie przez 

Przekazującego i Laureata Konkursu uzgodniony.   

• Osobą upoważnioną do uzgodnień miejsca i dnia po stronie Przekazującego 

jest ……………… 

• Osobą upoważnioną do uzgodnienia miejsca i dnia montażu po stronie 

Laureata Konkursu jest……………………………………………….. 

3. W protokole przekazania nagrody Laureat Konkursu potwierdzi, iż nagroda tj. Stacja 

do segregacji odpadów została  mu  przekazana wraz ze wszystkimi jej 

przynależnościami  i złoży oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu Stacji 

do segregacji odpadów, której sposób działania, użytkowania i serwisowania 

zostanie przez przedstawiciela Laureata Konkursu sprawdzony po jego przekazaniu 

przez Przekazującego przedstawicielowi Laureata Konkursu i zamontowaniu  w 

umówionym dniu we wskazanym miejscu pod nadzorem przedstawiciela Fundacji 

Nasza Ziemia – Organizatora konkursu.  

4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Wartość Stacji do segregacji odpadów na podstawie cen rynkowych wynosi łącznie 

5.670,30zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 30/100) brutto, przy 

czym VAT nie podlega odliczeniu. Wartość powyższa stanowi wartość niniejszej 

Umowy. 

 § 3 

1. Przeniesienie przez Przekazującego Albedo Marketing  Spółkę z o.o. na  Laureata 

Konkursu własności Stacji do segregacji odpadów następuje w ramach realizacji 

obowiązku wynikającego z przyrzeczenia publicznego zawartego w regulaminie 

Konkursu ”Lekcja Nieśmiecenia”, którego Organizatorem była Fundacja Nasza 

Ziemia, zaś Współorganizatorem Albedo Marketing Spółka                   z o.o. 

i w związku z powyższym  Laureat Konkursu nie jest zobowiązany do zapłaty 

jakiejkolwiek kwoty tytułem przeniesienia własności Stacji do segregacji odpadów, 

którejkolwiek ze stron niniejszej umowy.  

2. Laureat Konkursu potwierdza przyjęcie do realizacji zobowiązań wskazanych 

w regulaminie Konkursu. Laureat Konkursu potwierdza, iż wydanie i przeniesienie 

własności Stacji do segregacji odpadów przez Przekazującego  opisane w niniejszej 
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Umowie, wyczerpuje jego roszczenia względem stron umowy z tytułu zwycięstwa w 

Konkursie oraz roszczenia wobec Przekazującego Sponsora i Organizatora  w 

zakresie przeniesienia własności Stacji do segregacji odpadów o której jest mowa 

w §1 niniejszej umowy w związku z uzyskaniem nagrody w Konkursie „Lekcja 

Nieśmiecenia”.  

§ 4 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń pod rygorem uznania za 

skuteczne wszelkie doręczenia na poniższe adresy: 

Przekazujący: …………………………………………………………….…………………………………………   

Organizator:  Zarząd Fundacji Nasza Ziemia, ul. Robotnicza 42 A, 53-608 

Wrocław 

Laureat Konkursu: ………………………………………………….…………………………………………… 

2. Wymienione w treści niniejszej umowy załączniki stanowią jej integralną część. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku powstania sporu w związku z wykonaniem Umowy, Strony zgodnie 

oświadczają, że przystąpią do negocjacji mających na celu rozstrzygnięcie sporu. W 

przypadku sporów niedających się rozwiązać na drodze negocjacji, będą one 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo według 

obowiązujących przepisów. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

 

 

_____________________ 

 Laureat Konkursu Organizator  Przekazujący 
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Zał. nr 2 

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł 

  

 

Sporządzony w dniu …………………….. w ……………………………………………. pomiędzy: 

 

1. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 

3, 60-623 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego numer KRS 0000125373, NIP: 779218307, REGON: 

634370884, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł,  

reprezentowaną przez Mirosława Młynarczyka – Członka Zarządu 

jako  Przekazującym 

 

1. Szkołą Podstawową nr …. z siedzibą w …………………………..……………………… 

NIP ………………………, REGON ……………………………………. reprezentowaną przez: 
Dyrektora – …………………………………., jako Laureatem Konkursu 

 

 

Na podstawie zawartej w dniu ……………… umowy o przekazaniu nagrody w 

Konkursie „Lekcja Nieśmiecenia” po zainstalowaniu nagrody, sporządzono 

niniejszy protokół. 

  

§ 1. 

Laureat Konkursu niniejszym potwierdza, iż nagroda jaką uzyskał w Konkursie 

„Lekcja Nieśmiecenia” tj. Stacja do segregacji odpadów została  mu  przekazana 

wraz ze wszystkimi jej przynależnościami. 

§ 2. 

Laureat Konkursu oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu Stacji do 

segregacji odpadów oraz, że sposób działania, użytkowania i serwisowania Wyżej 

wskazanej stacji został  przez niego  sprawdzony po jej przekazaniu i 

zamontowaniu w miejscu ustalonym z Przekazującym.   
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§ 3. 

 

Przekazanie nagrody nastąpiło w dniu …………………………….………………………………... 

 

§ 4. 

 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron i jeden do wiadomości Organizatora Konkursu.  

 

   

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

 

 

_____________________ 

 Laureat Konkursu Organizator  Przekazujący 
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Specyfikacja techniczna systemów edukacyjnych do praktycznej nauki 

segregacji odpadów 

 

Wizualizacja stacji:  

 

Opis stacji: 

lp Element UWAGI 

1 

Stacja do segregacji odpadów 

TUDEKS 7 pojemników po 50 

litrów 

Stacja  7 stanowiskowa składa się z 2 stacji: 3 

pojemnikowej i 4 pojemnikowej 

Szerokość stacji - 262,5 cm 

2 Tablica EKO-edukacyjna 

Tablica składa się z 2 odrębnych tablic 

połączonych ze sobą. Tablice zostaną 

wykonane w rozmiarze 3/7 szerokości stacji i 

4/7 szerokości stacji.  

3 
Wisząca zgniatarka do butelek i 

puszek EKOPUSZ 
  

 

Wartość jednej stacji: 5.670,30 PLN brutto  

                                               

 


