REGULAMIN AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA
26 września 2015 r., Odporyszów
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§1
Informacje ogólne
Organizatorem akcji Sprzątanie Świata 26 września 2015 r. jest Stowarzyszenie SIEMACHA z
siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 42, 31-146 Kraków, zwane w dalszej części regulaminu
„Organizatorem”.
Akcja Sprzątanie Świata, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” odbędzie się 26
września 2015 r. na terenie Odporyszowa (Gmina Żabno, województwo małopolskie).
Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród
mieszkańców Odporyszowa oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i
młodzieży.

§2
Uczestnicy
1. Uczestnikami akcji Sprzątanie Świata 26 września 2015 r. mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie po przedłożeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego.
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
d) komunikacji z przedstawicielami Organizatora oraz informowania ich o wszelkich
nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania świadczeń.
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§3
Przebieg akcji
Akcja rozpocznie się 26 września 2015 r. o godz. 12:00.
Biuro Akcji zostanie zlokalizowane w Odporyszowie przy ul. Lipowej 10 na terenie placówki
prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA.
Akcja zostanie przeprowadzona na terenie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Żabnie.
Organizator zapewnia uczestnikom worki na śmieci oraz rękawice ochronne.

5. Uczestnicy biorą udział w Akcji w czteroosobowych grupach, w których minimum jedna
osoba jest pełnoletnia.
6. Do obowiązków każdej grupy należy:
a) Zgłoszenie się do biura akcji w dniu 26 września 2015 r. od godz. 12:00,
b) Odbiór worków oraz rękawic ochronnych dla członków grupy wraz z mapą terenu,
c) Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dla grupy wraz z podaniem danych osobowych
osoby pełnoletniej.
7. Zebrane odpady należy zabezpieczyć i pozostawić do odbioru w jednym z wyznaczonych
punktów:
a) Róg ul. Lipowej w Odporyszowie (przy wjeździe do placówki Stowarzyszenia SIEMACHA),
b) Stadion LKS Ikar Odporyszów (ul. Jana Pawła II),
c) Parafia Rzymskokatolicka Oczyszczenia NMP, Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej
(Plac Kościelny 1),
d) Róg z ul. Źwiernik (okolice kapliczki),
e) Okolice Szkoły Podstawowej im. Jana Wnęka (ul. Źwiernik 41, przy
kontenerze z używaną odzieżą).
8. Akcja trwa w godz. 12:00 - 15:00.
9. Punktem zbiórki po zakończonej akcji jest teren placówki Stowarzyszenia SIEMACHA przy ul.
Lipowej 10 w Odporyszowie.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia
losowe w czasie Akcji.
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§4
Konkurs
Każda z grupy, biorących udział w Akcji ma możliwość zgłoszenia prac w konkursie.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Konkurs polega na kreatywnym uzasadnieniu dbania o środowisko naturalne na co dzień.
Pracę konkursową może stanowić:
a) wiersz,
b) piosenka,
c) rysunek,
d) zdjęcie,
e) film
f) inny przejaw działalności kreatywnej, powstały w trakcie Akcji Sprzątanie Świata.
Praca konkursowa jest efektem działalności całej drużyny.
Każda z drużyn może zgłosić dowolną ilość prac.
Prace konkursowe należy złożyć w biurze akcji lub przesłać na adres mailowy Organizatora
media@siemacha.org.pl 26 września 2015 r. do godz. 17:30.
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Prace konkursowe zostaną poddane ocenie formalnej, polegającej na wykluczeniu
propozycji naruszających dobra osób trzecich oraz ogólnoprzyjęte normy.
O wyborze najlepszych prac zadecyduje Komisja Konkursowa w składzie:
ks. Andrzej Augustyński, Stowarzyszenie SIEMACHA
Anna Litwora, Stowarzyszenie SIEMACHA
Joanna Migacz, Stowarzyszenie SIEMACHA
Danuta Krupa, Urząd Gminy Żabno
Przedstawiciel Firmy Toyota Kobos
Przedstawiciel Firmy Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej zostaną wyłonieni zwycięzcy, który otrzymają
nagrody.
Decydując o wyborze Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim
zgodność prac z ideą Konkursu oraz oryginalność pomysłu bądź wykonania.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 października 2015 r. na stronie
internetowej www.siemacha.org.pl oraz portalu Facebook.com
Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczystość otwarcia Centrum
Sportów Konnych w Odporyszowie (10 października 2015 r.), podczas którego otrzymają
nagrody.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora
konkursu.
Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie
prawo do opublikowania lub przedstawienia danych (imię, nazwisko, miejscowość
zamieszkania) zwycięzcy konkursu.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przewiduje się od nich
odwołań.
Prace konkursowe zostaną zarchiwizowane przez Organizatora.

§5
Prawa autorskie
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca należy
do niego, jest wolna od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych i nie narusza praw
osób trzecich. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi

w związku z wykorzystaniem przez niego pracy przekazanej przez Uczestnika Konkursu,
Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób
oraz za wyrządzoną im szkodę.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich
praw majątkowych do przekazanej pracy konkursowej.
3. Wszelkie prawa do prac konkursowych, w tym również majątkowe prawa autorskie zostają
przeniesione na Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie określoną techniką, w szczególności techniką drukarską,
c) wprowadzanie do obrotu w każdej formie, w szczególności w formie drukowanej,
d) publikowanie w każdej formie,
e) udzielanie licencji na wykorzystanie,
f) udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do fotografii w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
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§6
Postanowienia końcowe
Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego
w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach
informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za
odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji swoich idei.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.siemacha.org.pl.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji
oraz osób trzecich.

