REGULAMIN KONKURSU
„DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2022’’

1. Organizatorzy
1. Głównym organizatorem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2022”
jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zwane dalej „Organizatorem”.
Partnerami konkursu są Powiat Świecki i Eko-Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania
odpadów.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu świeckiego i trwa od 01 KWIETNIA 2022 roku
do 20 GRUDNIA 2022 roku włącznie.

2. Cele konkursu
1. Głównym celem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2022” jest docenienie
i podkreślenie roli drzew w naszym życiu jako czynników stabilizujących klimat, produkujących tlen, czy
też tworzących środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Drzewa hamują
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, niwelują hałas oraz przyczyniają się do redukcji
stresu i lepszego samopoczucia u ludzi.
Kolejnym celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Ziemi
Świeckiej poprzez uczynienie z drzew w powiecie świeckim indywidualnych bohaterów naszej
codzienności.

3. Uczestnicy
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy
(w przypadku osób niepełnoletnich z Deklaracją - załącznik nr 2 do Regulaminu).
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem rodzica/opiekuna (dla osób
niepełnoletnich).

4. Warunki uczestnictwa
1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jedno drzewo.
2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza
zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z minimum trzema fotografiami zgłaszanego drzewa
(maksymalnie można dołączyć pięć fotografii), a w przypadku osób niepełnoletnich także z Deklaracją
(załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz zgłoszenia wypełnia Uczestnik, natomiast Deklarację
podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika. Zgłoszenia bez powyższych dokumentów nie będą
brane pod uwagę.
3. Skan formularza wraz z fotografiami należy wysłać na adres e-mail: kontakt@tmzs.org.pl
4. Zgłaszane drzewo musi rosnąć w granicach powiatu świeckiego

5. Harmonogram konkursu
1. Daty nadsyłania zgłoszeń: 01 KWIETNIA 2022 - 15 LISTOPADA 2022
2. Termin internetowego głosowania na drzewo roku: 01 GRUDNIA 2022 – 15 GRUDNIA 2022
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 16 GRUDNIA 2022 – 20 GRUDNIA 2022

6. Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją oraz głosy internautów w głosowaniu zdalnym.
2. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.
4. Informacja o ostatecznej dacie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronach
internetowych tmzs.org.pl oraz csw.pl.

7. Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 500 złotych dla osoby zgłaszającej
Drzewo – zdobywcę tytułu Drzewo Roku Ziemi Świeckiej w edycji 2022.
2. Przyznane zostanie również pięć wyróżnień dla autorów zgłoszeń najwyżej ocenionych przez Komisję
i głosowanie internautów. Osoby wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych.
3. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki.

8. Uwagi końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z
przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, i wizerunku Uczestnika na
stronach internetowych tmzs.org.pl oraz csw.pl.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w
Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.

Załącznik nr 1 (wypełnia pełnoletni Uczestnik)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA do konkursu
„DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2022”
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ DRZEWO:
WIEK OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ DRZEWO:
E-MAIL:
ADRES DOMOWY:
NR TEL.
IMIĘ NADANE ZGŁASZANEMU DRZEWU:
GATUNEK ZGŁASZANEGO DRZEWA:
LOKALIZACJA ZGŁASZANEGO DRZEWA (MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, NP. DANE Z GOOGLE MAPS, PROSIMY
O JAK NAJDOKŁADNIEJSZE DANE LOKALIZACYJNE):

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ OD 3 DO 5 ZDJĘĆ ZGŁASZANEGO DRZEWA W FORMIE
CYFROWEJ (PRZESŁANE WRAZ Z WYPEŁNIONYM I PODPISANYM FORMULARZEM NA ADRES:
KONTAKT@TMZS.ORG.PL.)

Ja ........................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)

zgłaszam drzewo w konkursie i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału
w Konkursie i akceptuję jego Regulamin.

………………………………, dnia …..……… ……………………………………….
(Miejscowość) (data)

…………………………………………..
Czytelny podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia Rodzic lub Opiekun prawny)

DEKLARACJA
Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu
„DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2022”

Ja (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika) ……………………………..
wyrażam zgodę na udział syna/córki/(imię i nazwisko)………….……..………………………
w konkursie „DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2022”
organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej i Powiat Świecki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych moich oraz
syna/córki uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora w
celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia, nazwiska
i wizerunku Uczestnika.

………………………………, dnia …..…………. ….
( Miejscowość) ( data)

……………………………………………….
Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika

