
REGULAMIN KONKURSU  „Laur Ekogminy” edycja 2022 
 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Laur Ekogminy (zwanym dalej “Konkursem”) jest firma BIOPRO 

sp. z.o.o. oraz fundacja Biznes dla Klimatu (zwani dalej dalej „Organizatorem”). 
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzców w czterech głównych kategoriach Konkursu  
3. Regulamin Konkursu będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.ekogmina.biopro.pl 
4. Fundatorem nagrody jest firma BIOPRO Sp. z.o.o. 

 
§ II. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikiem”) mogą być polskie jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, spełniające postanowienia i warunki niniejszego 
regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

2. Uczestnik może być objęty więcej niż jednym wnioskiem konkursowym, z tym że w jednej kategorii 
może zgłosić tylko jeden wniosek. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 
zaakceptowaniem. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie zasad zawartych w § III pkt. 4 - 12 
 
§ III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

1. Informacja o Konkursie zostanie podana do wiadomości 16 stycznia 2023 roku za pośrednictwem 
komunikatu prasowego oraz na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora 
konkursu. 

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
3. Zgłoszenia do Konkursu zostaną przeprowadzone za pomocą internetowego formularza. 
4. Konkurs dotyczy działań/projektów o charakterze proekologicznym, zrealizowanych przez Uczestnika 

do końca roku poprzedzającego rok ogłoszenia edycji Konkursu (czyli do 2022 roku) 
5. Do konkursu Uczestnikównominować mogą poprzez wypełnienie formularza również inne podmioty 

same nie będące Uczestnikami Konkursu. 
6. Nominacje Uczestnika Organizator przyjmuje w czterech kategoriach:  
• a) Czysta ziemia, 
•  b) Czyste powietrze 
•  c) Czysta woda  
• d) Zielona edukacja 
7. Termin zgłaszania wniosków upływa 5 marca 2023 roku (godz. 23:59) 
8. Po tym terminie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania wniosków. 
10. Zgłoszenie wniosku powinno zawierać: a) nazwę podmiotu zgłaszającego b) nazwę Uczestnika c) 

wskazanie kategorii d) pisemne uzasadnienie nominacji, opisujące przedmiot zrealizowanego 
przedsięwzięcia ekologicznego przez Uczestnika;  

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz 
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz 

zgodą na udostępnianie wizerunku Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie zgody jest 
równoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania Uczestnika wykonane w związku z realizacją 
Konkursu mogą zostać wykorzystane przez Organizatora Konkursu, bezterminowo i nieograniczenie 
terytorialnie w trakcie spotkań, konferencji, targów, w serwisie internetowym, w telewizji, radiu, 
prasie, broszurach, materiałach zdjęciowych i innych materiałach marketingowych, promocyjnych i 
handlowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń o 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby 
określone w niniejszym Regulaminie. Nie wyrażenie zgody na powyższe powoduje unieważnienie 
udziału w konkursie. 



 
§ IV. NAGRODA  

1. Nagrodą, zwaną dalej „Nagrodą” w Konkursie jest: certyfikat uzyskania nagrody, znak jakości „Laur 
Ekogminy” oraz statuetka. 

2. Laureatem Nagrody w czterech kategoriach zostaje Uczestnik wyłoniony przez Kapitułę Konkursową. 
3. Skład Kapituły Konkursowej jest tożsamy ze składem Rady Programowej konferencji Ekogmina 2023. 
4. Kapituła Konkursowa przyznaje Nagrodę na podstawie analizy merytorycznej zgłoszonych wniosków. 
5. Kapituła Konkursu może zadecydować, że nagrody w określonej kategorii nie będą przyznane, 

a także może przenieść wniosek do innej kategorii niż zgłoszono. 
6. Przekazanie Nagrody Laureatowi odbędzie się w trakcie bankietu konferencji Ekogmina 2023 tj. 30 

marca 2023 
7. Laureat traci prawo do Nagrody, bez roszczeń wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego 

dane osobowe (zob. § III pkt. 1 lit. e Regulaminu) są błędne, nieprawdziwe lub niezgodne z 
Regulaminem. 

8. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju.  
9. Laureat Konkursu może zrzec się Nagrody w momencie jej wręczania, ale w zamian nie przysługuje 

mu żadna inna nagroda, ani ekwiwalent pieniężny.  
10. Laureat nie może przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie. 

 
§ V. KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Ocena formalna oraz merytoryczna złożonego wniosku. 
2. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązują we wszystkich kategoriach 

i obejmują: a) uzyskany efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny inwestycji, b) wpływ 
na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dla regionu, c) innowacyjność, 
nowoczesność, oryginalność, d) finansowanie inwestycji, e) zasięg możliwego zastosowania 
(lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy), f) wpływ na realizację celów zrównoważonego 
rozwoju poprzez edukację i współpracę ze społeczeństwem. 

3.  
 

 
 § VI. TERMINY I ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD  

1. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku oraz przez poinformowanie 
Laureatów telefonicznie lub za pomocą e-maila. 

2. Uczestnik Konkursu może wygrać Nagrodę tylko w jednej kategorii.  
3. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata do odebrania Nagrody, prawo do Nagrody przepada.  

 
 

§ VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podawanych przez 

Uczestników Konkursu oraz podmiotów zgłaszających Uczestnika. 
2. Organizator oświadcza, iż nie prowadzi kontroli, ani nie monitoruje treści umieszczanych przez 

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem 
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 
działania będą sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 
 

§ VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781) w celach 
prowadzenia Konkursu, przyznawania Nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania Nagrody, a także na 
potrzeby dalszych działań marketingowych związanych z Konkursem i Organizatorem. 
 

§ IX REKLAMACJE I SKARGI  



1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń 
Regulaminu, winny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej, listem poleconym na adres 
Organizatora z dopiskiem „Konkurs”. Reklamacje lub skargi powinny być zgłoszone w terminie 3 
(trzech) dni od daty ogłoszenia wyników, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia 
Konkursu. O zachowaniu powyższych dni decyduje data stempla pocztowego reklamacji lub skargi w 
formie pisemnej (listownej). 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko osoby 
zgłaszającej reklamację lub skargę oraz dane kontaktowe jak również opis reklamowanego 
zdarzenia.  

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym, w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 
§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany tego regulaminu w sposób 
jednostronny. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu do momentu jego rozpoczęcia. 
Jakiekolwiek informacje o zmianach będą ogłaszane na stronie konferencji Ekogmina.  


