
REGULAMIN KONKURSU „GRZYBOBRANIE I 

SPRZĄTANIE CUP” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizator konkursu 

Organizatorami konkursu o nazwie „Grzybobranie i sprzątanie CUP” są: 

1. Stowarzyszenie Mieszkańców KTBS „Nasz Ruch”, ul. Peryferyjna 17, 25-562 Kielce 

2. ENERIS Surowce, ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce 

2. Cel i charakter konkursu 

Konkurs ma charakter proekologiczny, a jego celem jest zbiórka śmieci i odpadów w lesie i 

dodatkowo grzybów oraz wyłonienie zwycięzcy. 

3. Podmioty, które mogą brać udział w konkursie 

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne dorosłe lub zespoły złożone z rodziców i dzieci, 

którzy zgłoszą się osobiście w dniu startu konkursu 21.09.2019 r. o godz. 11 na parkingu osiedla 

TBS Sieje w Kielcach pod lasem, od strony ogrodzenia spółki ENERIS Surowce. 

4. Miejsce udostępnienia regulaminu 

Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora - Stowarzyszenie 

Mieszkańców KTBS „Nasz Ruch”, ul. Peryferyjna 17, 25-562 Kielce oraz na stronie internetowej 

Organizatora naszruch.org 

5. Czas trwania konkursu 

Zbiórka śmieci oraz grzybów trwać będzie od godz. 11 do 15 w dniu 21.09.2019 r.  

6. Zasięg terytorialny 

Konkurs prowadzony jest na terenie lasu przylegającego do osiedla TBS Sieje w Kielcach. 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1.Adresat konkursu 

Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Kielc. 

2. Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu 

Wyrażenie woli przystąpienia do konkursu na podstawie zgłoszenia się osobiście w dniu startu 

konkursu 21.09.2019 r. o godz. 11 na parkingu osiedla TBS Sieje w Kielcach pod lasem, od strony 

ogrodzenia spółki ENERIS Surowce. 

3. Zwycięzca konkursu 



Zwycięzcami konkursu będą trzy pierwsze osoby lub zespoły, które w czasie trwania akcji zbiorą 

odpady i grzyby o łącznej największej wadze.  

4. Nagroda konkursowa 

Nagrodami przekazanymi przez Partnerów w konkursie będą zestawy prezentów ufundowane 

przez spółkę ENERIS Surowce. 

Jako nagrodę gwarantowaną pierwszych 40 uczestników konkursu otrzyma kosz wiklinowy na 

grzyby oraz bidon. 

5. Wybór zwycięzców 

Wybór osób (zespołów), które zebrały największą ilości odpadów i grzybów zatwierdzi na 

podstawie wskazań wagi dwuosobowe jury złożona z przedstawicieli Organizatorów. 

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD 
1. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody przez przedstawiciela 

Organizatorów bezpośrednio po zakończeniu konkursu po godz. 15 w dniu 21.09.2019. 

2. Nagrody i zaproszenia będą wydawane za potwierdzeniem odbioru przez osoby upoważnione 

do dokonania tej czynności. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłata nagrody w formie 

pieniężnej. 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Organizatorzy nie będą gromadzili, przetwarzali ani udostępniali danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 

konkursu „Grzybobranie i sprzątanie CUP”. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku/zdjęcia z wydarzeń związanych z konkursem. 

3. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres 

Stowarzyszenie Mieszkańców KTBS „Nasz Ruch”, ul. Peryferyjna 17, 25-562 Kielce w terminie 14 

dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego). Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich 

otrzymania. 


