Regulamin konkursu
w ramach akcji „Domy Pozytywnej Energii” 2019

§1
Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”), są: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą
w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 oraz TAURON
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A
(dalej Organizatorzy).
2. Fundatorem nagród finansowych (dalej „Nagród”) jest Fundacja TAURON z siedzibą
w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 (dalej
„Fundacja”).
3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych publicznych i niepublicznych oraz placówek opiekuńczo-terapeutycznych
(z wyłączeniem placówek rodzinnej formy opieki zastępczej) działających na terenie
województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (dalej
– odpowiednio – „Uczestnicy konkursu” lub „Uczestnik konkursu”).
4. Konkurs został ogłoszony w ramach akcji „Domy Pozytywnej Energii” (dalej „DPE”).
Szczegółowy opis akcji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://domypozytywnejenergii.pl w zakładce „O akcji”.
5. Celem Konkursu jest opracowanie motywu graficznego symbolizującego i kojarzącego się
Uczestnikom konkursu z akcją DPE.
6. Zadaniem Uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie od 1 do maksymalnie 3
propozycji plastycznych motywu graficznego wraz z opisem idei jego powstania,
stanowiących pracę konkursową (dalej „Praca konkursowa”).

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każda placówka, do której zostanie skierowane
zaproszenie.
2. Uczestnikami konkursu mogą być także laureaci finałów akcji DPE z poprzednich trzech lat.
3. Za zgłoszenie udziału w Konkursie uznawane jest przesłanie prawidłowo wypełnionego
i podpisanego w poszczególnych punktach Formularza zgłoszeniowego w jednej z niżej
wymienionych form:
a) w formie elektronicznej na odpowiedni adres e-mail wskazany w Tabeli nr 1,
b) za pośrednictwem strony internetowej http://domypozytywnejenergii.pl,
c) w formie papierowej do właściwego koordynatora wojewódzkiego, umieszczając na
kopercie dopisek o treści „Domy Pozytywnej Energii”.
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4. Koordynatorami Konkursu dla poszczególnych województw są:
Tabela nr 1
adres

Koordynator

województwo
dolnośląskie

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

województwo
opolskie

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

Małgorzata SOBOL
tel. kom. 782 820 193
malgorzata.sobol@taurondystrybucja.pl

województwo
śląskie

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

województwo
małopolskie

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

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

województwo
podkarpackie

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów

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

§3
Harmonogram Konkursu
Harmonogram Konkursu przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 2
Data

Wydarzenie

30 sierpnia 2019 r.

START KONKURSU – przesłanie przez Organizatorów
Konkursu:
1. zaproszenia do udziału w Konkursie,
2. formularza zgłoszeniowego,
3. Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

13 września 2019 r.

Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych
do udziału w Konkursie.

18 października 2019 r.

Ostateczny termin nadsyłania Prac konkursowych.

25 października 2019 r.

Ocena nadesłanych Prac konkursowych.
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28 października 2019 r.

Ogłoszenie Laureatów Konkursu.

listopad 2019 r.

Przekazanie nagród finansowych na rachunki bankowe
Laureatów Konkursu.

grudzień 2019 r.

Impreza/ Spotkanie dla Laureatów Konkursu.

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Do Konkursu zakwalifikowane będą Prace konkursowe, które zostaną przesłane na adres
e-mail lub pocztą tradycyjną do właściwego koordynatora wojewódzkiego wymienionego
w tabeli nr 1, we wskazanym w harmonogramie terminie w tabeli nr 2), to jest do
18.10.2019 r.
2. Ocenie poddana będzie pomysłowość, oryginalność realizacji Pracy konkursowej i jej
zgodność z tematem Konkursu oraz walory estetyczne.
3. Sposób oceny i wymagania dotyczące Pracy konkursowej podane są w załączniku nr 1 do
Regulaminu konkursu.
4. Oceny nadesłanych Prac konkursowych i wyłonienia Laureatów Konkursu dokona Komisja
konkursowa, przyznając im nagrody finansowe (dalej – odpowiednio – „Nagrody” lub
„Nagroda”).
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone zgodnie z harmonogramem (Tabela nr 2), to jest
28.10.2019 r. na stronie http://domypozytywnejenergii.pl oraz w informacji przesłanej na
adres e-mail każdego z Laureatów konkursu.
6. Organizatorzy Konkursu informują, iż Prace konkursowe niezwiązane z tematem Konkursu
nie będą oceniane.

§5
Nagrody
1. Organizatorzy przewidują wyłonienie do maksymalnie 20 (słownie: dwudziestu) Laureatów
Konkursu i przyznanie im równorzędnych Nagród.
2. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma Nagrodę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięciu
tysięcy złotych).
3. Wszyscy Laureaci Konkursu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich informacji,
o których mowa w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie do 10 (słownie:
dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do 28.10.2019 r.
Brak dostarczenia przez Laureata Konkursu informacji w wyżej wskazanym terminie będzie
potraktowane przez Organizatorów jako rezygnacja z Nagrody i przeniesienie jej na
kolejnego Uczestnika konkursu zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję konkursową.
4. Jeżeli będą wymagały tego przepisy ustaw podatkowych, Nagroda zostanie pomniejszona
o należność publicznoprawną, potrąconą przez płatnika.
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§6
Przeznaczenie Nagrody
1. Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość wydatkowania uzyskanych Nagród
jedynie na zakupy, inwestycje lub działania służące rozwojowi intelektualnemu,
emocjonalnemu
i fizycznemu podopiecznych Uczestnika konkursu, m.in. na:
a)

zakup książek (z wyłączeniem podręczników szkolnych), zabawek, urządzeń RTV oraz
komputerów do pokoi wychowanków; dopuszcza się zakup urządzeń AGD
w przypadku prowadzenia działalności przez Laureata Konkursu systemem
rodzinkowym;

b)

opłacenie: specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacji dla wychowanków;

c)

opłacenie kursów dla wychowanków Laureata Konkursu;

d)

zorganizowany wypoczynek wychowanków Laureata Konkursu (np. wycieczki,
wyjazdy);

e)

zakup środka transportu, którym wychowankowie Laureata Konkursu będą dowożeni
do szkoły, na zajęcia rehabilitacyjne, itp.;

f)

stworzenie placu zabaw, sali gimnastycznej, siłowni, itp.

2. W przypadku zamiaru wykorzystania Nagrody na cele inne niż wymienione w ust. 1
wymagana jest zgoda Fundacji - należy się kontaktować poprzez adres
biuro@fundacjatauron.pl.
3. Otrzymana Nagroda nie może być wykorzystana na:
a)

spłacanie długów Laureata Konkursu oraz regulowania jego bieżących zobowiązań
finansowych;

b)

przeprowadzanie remontów pomieszczeń i budynków, które nie są bezpośrednio
i codziennie zamieszkiwane lub wykorzystywane przez wychowanków Laureata
Konkursu (w tym pomieszczeń gospodarczych i biurowych);

c)

wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników Laureata Konkursu (pensje, nagrody,
wyróżnienia, itp.);

d)

pokrycie potrzeb bieżących wychowanków, do których zabezpieczenia jest
zobligowany ustawowo organ prowadzący placówkę i kierownictwo Laureata
Konkursu.

§7
Zobowiązania Laureata Konkursu
1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do wydatkowania Nagród zgodnie z Regulaminem
Konkursu.
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do sporządzenia raportu z wydatkowania Nagrody
w formie wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu Konkursu i przekazanie
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go do Fundacji niezwłocznie po dokonaniu wydatkowania Nagrody, nie później jednak niż
do 31.05.2020 r.
3. W przypadku niewykonania czynności określonych w ust. 1, dany Laureat Konkursu
zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić Fundacji otrzymaną Nagrodę.
4. Laureat Konkursu zobowiązany jest do wyznaczenia jednej osoby koordynującej Konkurs
z jego strony i wskazanie jej w formularzu zgłoszeniowym.

§8
Zgody i oświadczenia Laureata Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, jest
jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, ze
szczególnym uwzględnieniem postanowień § 5, § 6 i § 7.
2. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości publikowanie materiałów zdjęciowych
i filmowych realizowanych w trakcie imprezy Laureatów konkursu na potrzeby informowania
o Konkursie, akcji DPE, promowania ich w mediach (publikacja na stronie internetowej
Grupy kapitałowej TAURON, TAURON Dystrybucja S.A., DPE i Fundacji, portalach
internetowych
i
mediach
społecznościowych
Grupy kapitałowej
TAURON,
w magazynach korporacyjnych Grupy kapitałowej TAURON, raportach Organizatorów oraz
Fundacji).
3. Każda Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora/autorów
oraz danymi Uczestnika konkursu.
4. Uczestnik konkursu przekazując Pracę konkursową oświadcza, że przysługuje mu
autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy, w tym do jej wykorzystania przez
Organizatorów w sposób określony Regulaminem.

5. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej do Organizatorów, Uczestnik konkursu wyraża
zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej
na rzecz Organizatorów i Fundatora Nagród, na następujących polach eksploatacji:
- utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy
dzieła bez ograniczeń co do ilości, formatu, w tym techniką drukarską, komputerową,
- obrotu egzemplarzami, na których utrwalono utwór, wprowadzania do obrotu, użyczania,
zamiany i najmu egzemplarzy,
- publicznego rozpowszechniania i udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, oraz
do celów przeprowadzenia i promocji Konkursu.

§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu
jest TAURON Dystrybucja S.A.
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2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - a także przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez administratora danych osobowych osób
zatrudnianych przez Uczestników konkursu lub współpracujących z nimi, które zostaną
udostępnione przez Uczestnika konkursu oraz o przysługujących tym osobom prawach
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej
pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo. Uczestnik konkursu jest
zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Organizatorów lub Fundację danych
osobowych osób biorących udział w Konkursie udzielane są indywidualnie.

§10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest http://domypozytywnejenergii.pl, u koordynatorów akcji,
a także w siedzibie Fundacji TAURON w Katowicach, 40-114 Katowice,
ul. Ściegiennego 3.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych Prac
konkursowych.
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