
                                                           
 
 
 
 

REGULAMIN 
KONKURSU WIEDZY ENERGETYCZNEJ 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „GENERATOR ZIELONYCH 

OSZCZĘDNOSCI”, dofinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jest 
zwany dalej: „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Filokracja im. Jerzego Janiaka, 11-200 Bartoszyce, 
ul. Orzeszkowej 1 lok 3.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony 3 czerwca 2017 r., na Placu Konstytucji 3 Maja w 
Bartoszycach podczas obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.  

 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy mieszkaniec/mieszkanka Bartoszyc, 

który/a:  

a) ukończyła 18 rok życia,  

b) mieszka na terenie Bartoszyc,  

c) wypełni test wiedzy energetycznej.  

 

 
§ 3 

NAGRODY 
 

1. Nagrodą w Konkursie jest: zestaw energooszczędnych lamp LED (10 szt.) o wartości 
średnio 200-250 zł, w zależności od rodzajów lamp wybranych przez zdobywcę nagrody.  

2. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie dziesięciu Uczestników-Laureatów, którzy 
udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi w teście wiedzy energetycznej oraz wyrażą 
zgodę na testowanie żarówek LED w swoich gospodarstwach domowych i 
poinformowanie Organizatora Konkursu o oszczędnościach w rachunkach za energię 
elektryczną za okres lipiec-październik 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu w 
roku 2016.  

3. W przypadku większej niż 10 liczby osób, które udzieliły najwięcej prawidłowych 
odpowiedzi Uczestnicy-Laureaci zostaną wyłonieni w drodze losowania. 

 

 

 



 

 

 

 

4.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, wiadomość 
zostanie przekazana na adres e-mail lub telefon wskazany przez niego w trakcie 
Konkursu.  

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Laureaci powinni 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@filokracja.pl lub telefonicznie na nr 
602 350 823 w terminie 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, pod rygorem utraty prawa 
do nagrody.  

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcą odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.  

 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych  

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej i /lub numeru tel. 
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na  
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą  
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  
 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to  
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian  
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od  
czasu opublikowania go na stronie www.filokracja.pl.  
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