REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „BĄDŹ EKO”

ORGANIZATOR KONKURSU
Gmina Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
CELE KONKURSU
1. Kształtowanie postaw ekologicznych.
2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach
energii
3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
4. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
5. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego

UCZESTNICY KONKURSU
Wszyscy mieszkańcy Gminy Biskupice, którzy na dzień zgłoszenia udziału w konkursie
ukończyli 18 lat, posiadają tytuł prawny do nieruchomości i w 2021 roku wykonali działania
podnoszące efektywność energetyczną ich nieruchomości.

ZASADY KONKURSU :
1. Warunkiem udziału w konkursie, jest złożenie na dzienniku podawczym UG
Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, wypełnionej karty zgłoszeniowej
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Niezbędnymi załącznikami o których jest mowa w pkt. 1 są:
a) Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki (rachunek, faktura) w
zakresie: wymiany starych nieefektywnych pieców zasilanych paliwem stałym na
ekologiczne źródła grzewcze, termomodernizacji budynku (ocieplenie, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej) montaż odnawialnych źródeł energii (panele
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła)
b) Oświadczenie o skorzystaniu z porady Ekodoradcy zatrudnionego w Urzędzie
Gminy Biskupice
3. W konkursie mogą brać osoby, które poniosą wydatki o których mowa w pkt. 2 w
okresie od 01 stycznia 2021 do 30 listopada 2021, oraz skorzystają z porady
Ekodoradcy przez rozpoczęciem realizacji inwestycji

4. Organizator dopuszcza zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie w formie
elektronicznej.
5. Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż 1 kartę zgłoszeniową jeżeli inwestycja
będzie dotyczyć więcej niż jednego zakresu przedsięwzięcia (no wymiana kotła i
termomodernizacja budynku
6. W przypadku współwłasności organizator dopuszcza złożenie karty zgłoszeniowej
wraz niezbędnymi załącznikami tylko przez 1 współwłaściciela
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację warunków niniejszego
regulaminu.
8. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub komisja
konkursowa.
10. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są wyrazić pisemną zgodę:
1) na przetwarzanie danych swoich osobowych przez Organizatora w celu organizacji
konkursu– zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 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) i innych aktów wykonawczych;
2) na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności swojego wizerunku,
utrwalonego podczas konkursu na fotografiach który będzie umieszczany na stronie
internetowej Gminy Biskupice https://www.biskupice.pl/.
TERMINY
1. Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów
listopada 2021r

upływa w dniu 30

2. Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 30 listopada 2021r nie będą brały udziału w
losowaniu.
3. Losowanie zwycięzcy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021r
4. Informacja dotycząca zwycięzcy zostanie ogłoszona za pośrednictwem strony
internetowej gminy https://www.biskupice.pl/.
5. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie, lub drogą emailową o możliwości
odbioru nagrody
NAGRODY

Organizator powoła komisję konkursową odpowiedzialną za przeprowadzenie losowania
zwycięzcy i ogłoszenie wyników. Szczegółowe informacje dot. miejsca i godziny losowania
zostaną w późniejszym terminie umieszczone na stronie internetowej Gminy
https://www.biskupice.pl/.. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza.
INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu :12 289 70
80, lub 12 289 70 95, oraz pod adresem mail ekodoradca@biskupice.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy Konkursu

