REGULAMIN
AKCJI „DOMY POZYTYWNEJ ENERGII” 2018
§1
1.

Akcja regulowana niniejszym Regulaminem prowadzona jest pod nazwą „DOMY
POZYTYWNEJ ENERGII” 2018. W dalszej części Regulaminu nazywana jest „Akcją”.

2.

Akcja skierowana jest do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
publicznych i niepublicznych działających na terenie województw: dolnośląskiego,
opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (dalej – odpowiednio –
„Uczestnicy Akcji” lub „Uczestnik Akcji”).

3.

Organizatorem Akcji, tak też dalej nazywanym, jest Fundacja TAURON z siedzibą
w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 (dalej
„Fundacja”) przy współpracy z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą
w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 (dalej
„TAURON”)” oraz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem
31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A (dalej „TAURON Dystrybucja”).
§2

1.

Celem tegorocznej edycji Akcji jest poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży,
związanej z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, popularyzowanie
uroczystego obchodzenia świąt państwowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

2.

Temat przewodni Akcji jest jednocześnie określeniem obowiązkowego zadania
przydzielonego do zrealizowania ubiegającym się o nagrodę Uczestnikom Akcji,
o których mowa w §1 ust. 2.

3.

Temat przewodni Akcji brzmi:
„Z energią świętujemy stulecie odzyskania niepodległości Polski”

4.

Realizacja zadania będzie polegała na samodzielnym przygotowaniu pracy konkursowej
(zwanej dalej Pracą konkursową) w formie prezentacji scenariusza gry terenowej
z opisem zadań do wykonania dotyczących tematu przewodniego Akcji.

5.

Za zgłoszenie udziału w Akcji uznawane jest nadesłanie prawidłowo wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie
www.domypozytywnejenergii.pl dotyczącej Akcji – w terminie do 30.05.2018 r. na
odpowiedni adres wskazany w Tabeli nr 1 zawartej w ust. 6.

6.

Zgłoszenia udziału w Akcji należy przesyłać wybierając jedną z niżej wymienionych form:
- w formie elektronicznej – zeskanowany wypełniony i podpisany Formularz
zgłoszeniowy (na odpowiednie adresy mailowe wskazane w Tabeli nr 1),
- za pośrednictwem strony internetowej Akcji:
http://domypozytywnejenergii.com.pl/zgloszenia.html,
- drogą pocztową do koordynatora wojewódzkiego, umieszczając na kopercie dopisek
o treści „Domy Pozytywnej Energii”.
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Tabela nr 1
adres

koordynator

Uczestnicy Akcji
z województwa dolnośląskiego

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych

Elżbieta MAREK
tel. kom. 665 354 611
elzbieta.marek@tauron-dystrybucja.pl

Uczestnicy Akcji
z województwa opolskiego

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1
45-047 Opole

Małgorzata SOBOL
tel. kom. 782 820 193
malgorzata.sobol@tauron-dystrybucja.pl

Uczestnicy Akcji
z województwa śląskiego

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

Piotr ŻYDEK
tel. kom. 516 112 017
piotr.zydek@tauron-dystrybucja.pl

Uczestnicy Akcji
z województwa małopolskiego

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Agata KOTAPKA
tel. kom. 516 110 020
agata.kotapka@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Uczestnicy Akcji
Oddział w Tarnowie
z województwa podkarpackiego ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów

Beata BORYCZKO
tel. kom. 516 115 904
beata.boryczko@tauron-dystrybucja.pl

7.

Ocenie będą poddane Prace konkursowe, które zostaną przesłane pocztą na nośniku
pen-drive we wskazanym w harmonogramie Akcji (określonym w Tabeli nr 2 zawartej
w ust. 10) terminie, to jest do 29.06.2018 r. Ocenie poddana będzie wartość merytoryczna,
pomysłowość, atrakcyjność i oryginalność realizacji tematu. Na ocenę nie będzie miała
wpływu forma i walory estetyczne narzędzia technicznego, za pomocą którego będzie
zaprezentowana praca konkursowa. Wymagania dotyczące prezentacji są podane
w Załączniku nr 1 do Regulaminu, aby zapobiec kontrowersjom i uniknąć rozbieżności.

8.

Oceny nadesłanych przez Uczestników Akcji Prac konkursowych dokona – a także wyłoni
na tej podstawie Laureatów Akcji, przyznając im tytuły „Domów Pozytywnej Energii”
i nagrody finansowe – Kapituła Akcji (zwana dalej Kapitułą), o której jest mowa w §4.

9.

Organizator Akcji informuje, iż Prace konkursowe niezwiązane z tematem nie będą
oceniane.

10. Harmonogram Akcji zawiera Tabela nr 2:
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Tabela nr 2

Wydarzenie

Data

21 maja 2018 r.

START AKCJI – przesłanie przez organizatora Akcji
do Uczestników:
1. zaproszeń do udziału w Akcji,
2. formularzy zgłoszeniowych,
3. Regulaminu Akcji wraz z załącznikami

30 maja 2018 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Akcji

29 czerwca 2018 r.

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

2 lipca – 17 sierpnia 2018 r.

Ocena nadesłanych prac konkursowych

20 – 30 sierpnia 2018 r.

Rozesłanie zaproszeń na Galę Finałową

3 – 21 września 2018 r.

GALA FINAŁOWA
Ogłoszenie Laureatów Akcji i przekazanie im przez
Organizatora Akcji symbolicznych czeków, zawarcie umów
darowizny oraz ogłoszenie zwycięzców tegorocznej edycji
Akcji

wrzesień/październik 2018 r.

Przekazanie nagród finansowych na rachunki bankowe
Laureatów Akcji

§3
1.

Laureaci będą wyłaniani na poziomie wojewódzkim.

2.

W każdym województwie zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat nagrody głównej
i maksymalnie 3 (trzy) zdobywców wyróżnień.

3.

Organizator przewiduje przyznanie 5 (pięć) nagród głównych oraz maksymalnie
15 (piętnaście) zróżnicowanych wartościowo wyróżnień.

4.

Każdy Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 35.000 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

5.

Każdy Laureat wyróżnienia otrzyma nagrodę finansową:
- dla pierwszego wyróżnienia w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych),
- dla drugiego wyróżnienia w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
- dla trzeciego wyróżnienia w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wymienionej w pkt. 3 ilości
wyróżnień.

7.

Laureaci nagród głównych i wyróżnień otrzymają nagrody finansowe na podstawie umów
darowizny.

8.

Wszyscy Laureaci są zobowiązani do dostarczenia niezbędnej dokumentacji, o której
mowa w Formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
Akcji, tj. od dnia odbycia się Gali Finałowej. Niedotrzymanie przez Laureata tego terminu
Organizator ma prawo potraktować jako rezygnację z nagrody i przeniesienie nagrody na
kolejnego uczestnika zgodnie z punktacją przyznaną przez Kapitułę.

9.

Wszyscy Laureaci są zobowiązani do podpisania i odesłania umów najpóźniej
w terminie do 30 dni od daty otrzymania umowy pocztą. Niedotrzymanie przez Laureata
tego terminu Organizator ma prawo potraktować jako rezygnację z nagrody
i przeniesienie nagrody na kolejnego uczestnika zgodnie z punktacją przyznaną przez
Kapitułę.
§4

1.

Laureatów Akcji wybiera Kapituła Akcji.

2.

W skład Kapituły Akcji wejdą między innymi: członkowie Zarządu Fundacji TAURON,
członkowie Zarządu TAURON Polska Energia S.A., przedstawiciele Zarządu TAURON
Dystrybucja S.A., koordynatorzy Akcji.

3.

Decyzje Kapituły Akcji są ostateczne.

4.

Decyzje Kapituły zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej.
§5

1.

Organizator Akcji dopuszcza możliwość wydatkowania uzyskanych nagród finansowych
jedynie na zakupy, inwestycje lub działania służące rozwojowi intelektualnemu,
emocjonalnemu i fizycznemu podopiecznych danej placówki, m.in. na:
a) zakup książek (z wyłączeniem podręczników szkolnych), zabawek, urządzeń RTV oraz
komputerów do pokoi dziecięcych; dopuszcza się zakup urządzeń AGD
w przypadku prowadzenia działalności przez Uczestnika Akcji systemem rodzinkowym;
b) opłacenie: specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacji dla dzieci;
c) opłacenie kursów językowych dla wychowanków/pensjonariuszy Uczestników Akcji,
przy czym łączna wartość kursu/ów dla jednego podopiecznego nie może przekroczyć
kwoty 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych);
d) wypoczynek dzieci będących pod opieką Uczestnika Akcji lub organizowane przez
Uczestnika Akcji wycieczki, w których biorą udział jego wychowankowie/
pensjonariusze;
e) zakup środka transportu, którym wychowankowie/pensjonariusze Uczestnika Akcji
będą dowożeni do szkoły, na zajęcia rehabilitacyjne;
f) stworzenie placu zabaw, sali gimnastycznej, siłowni, itp.
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2.

W przypadku zamiaru wykorzystania nagrody na cele inne niż wymienione w § 5
ust. 1 wymagana jest pisemna zgoda Organizatora Akcji.
§6

Otrzymana nagroda nie może być wykorzystana na:
a) spłacanie długów Uczestnika Akcji oraz regulowania jego bieżących zobowiązań
finansowych;
b) przeprowadzanie remontów pomieszczeń i budynków, które nie są bezpośrednio
i codziennie zamieszkiwane lub wykorzystywane przez podopiecznych placówki (w tym
pomieszczeń gospodarczych i biurowych);
c) wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników Uczestnika Akcji (pensje, nagrody,
wyróżnienia, itp.);
d) pokrycie potrzeb bieżących wychowanków, do których zabezpieczenia jest zobligowany
ustawowo organ prowadzący placówkę i kierownictwo Uczestnika Akcji.
§7
1.

Laureaci nagród głównych zobowiązani są do wydatkowania otrzymanych pieniędzy
zgodnie z Regulaminem Akcji oraz do sporządzania dokumentacji łącznie
z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych zakupów i inwestycji, a także do
przekazania szczegółowego sprawozdania z tych czynności, w terminie do 30.09.2019 r.
do Organizatora Akcji (Fundacji TAURON).

2.

Laureaci wyróżnień zobowiązani są do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie
z Regulaminem Akcji oraz do sporządzenia dokumentacji łącznie z dokumentacją
fotograficzną z przeprowadzonych zakupów i inwestycji, a także do przekazania
Organizatorowi Akcji szczegółowego sprawozdania z tych czynności, w terminie do
31.03.2019 r., do Organizatora Akcji (Fundacji TAURON).

3.

Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno zostać przekazane w formie wskazanej
w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.

W przypadku niewykonania czynności określonych w ust. 1 i 2 w terminach w nich
określonych – dany Uczestnik Akcji zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi Akcji
otrzymaną nagrodę finansową.

5.

Kierownictwo Uczestnika Akcji zobowiązane jest do wyznaczenia jednej osoby
koordynującej Akcję ze jego strony i wskazanie jej w Formularzu zgłoszeniowym.
§8

1.

Przystąpienie do Akcji, poprzez przesłanie do Organizatora Akcji (co precyzuje §2 ust. 5)
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem
postanowień §5, §6 i §7 tego Regulaminu.

2.

Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez
Organizatora Akcji materiałów zdjęciowych i filmowych Akcji, realizowanych m.in.
w trakcie Gali Finałowej Akcji, na potrzeby informowania o Akcji, promowania jej
w mediach etc. (m.in. publikacja na stronie internetowej TAURON, TAURON Dystrybucja
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i Fundacji, w mediach, portalach internetowych i mediach społecznościowych,
w magazynach korporacyjnych, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych itd.).
3.

Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość wielokrotnej, bezpłatnej publikacji prac
Laureatów i Wyróżnionych finału Akcji wraz z informacją o autorze (nazwa i adres
placówki) na wybranych polach eksploatacji:
a) publikacje medialne na temat Akcji,
b) strona internetowa TAURON, Fundacji i TAURON Dystrybucja,
c) na portalu społecznościowym TAURON
d) magazyny korporacyjne, intranet wydawnictwa reklamowe, promocyjne, informacyjne,
raporty Organizatora Akcji, TAURON oraz TAURON Dystrybucja.
§9

Laureaci finału Akcji – zdobywcy głównych nagród w wysokości 50.000 złotych
– z lat 2015, 2016 i 2017 są objęci 3-letnią karencją (tj. przez 3 kolejne edycje) i przez ten czas
nie mogą wziąć udziału w Akcji.
§10
Osobą wyznaczoną przez Organizatora Akcji do udzielania wszelkich informacji związanych
z Akcją jest Małgorzata Sobol, tel. 77 88 99 389, tel. kom. 782 820 193, e-mail:
malgorzata.sobol@tauron-dystrybucja.pl.
§11
Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
O dokonanych zmianach wszyscy Uczestnicy Akcji zostaną przez Organizatora Akcji
niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.
§12
1.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

2.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
i nagrodzenia laureatów oraz promocji akcji Domy Pozytywnej Energii w 2018 r. Podanie
danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych
i zapewnia prawo ich poprawiania.

3.

Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane
również przez podmioty będące współorganizatorem Akcji, tj. TAURON oraz TAURON
Dystrybucja na podstawie przepisów prawa lub zawartych przez Fundację umów
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
§13

Niniejszy Regulamin uchwalił Zarząd Fundacji TAURON, działając na podstawie §6 ust. 1
lit. a i c Statutu Fundacji.
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