
REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU - AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM 

„ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem: „ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY” 

(dalej: Konkurs”) jest EKOPHONE Leszek Kotyza, ul. Węgielnik 2, Zaborze 32-600 

NIP PL 628-108-06-88, REGON 122922239, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających 

na zbieraniu używanych, starych i niepotrzebnych telefonów komórkowych.  

5. Konkurs trwa od dnia 07września 2020 r. do dnia 31grudnia 2020 r. (dalej: 

„Okres Trwania Konkursu”). 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.  

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego na 

potrzeby Konkursu. 

 §3 [NAGRODY] 

W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): 

a) Co najmniej 10 (dziesięć) lub więcej aparatów fotograficznych marki Nikon 

Coolpix A10 lub Kodak FZ43 lub cyfrowych aparatów fotograficznych innej 

markowej firmy o podobnych parametrach technicznych. Ta nagroda dotyczy 

uczestników którzy uzyskają najlepsze przeliczniki ilości zebranych telefonów 

komórkowych do ilości uczniów w placówce zbierającej (np. 5 kg zebrane przez 

100 uczniów = przelicznik 0,05 a np. 4 kg zebrane przez 50 uczniów = przelicznik 

0,08 czyli jest to lepszy wynik). 

b) Nagrody gwarantowane dla każdej szkoły / przedszkola / osoby fizycznej 

która zbierze co najmniej 2 kg telefonów komórkowych bez baterii. Nagrodami są 



kupony firmy Sodexo które można realizować w ponad 50 000 sklepach i 

punktach usługowych na terenie kraju. Każdy kg zebranych telefonów 

komórkowych to 1 punkt. Wartość 1 punktu to 5 zł w formie kuponu do realizacji 

zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły i uczniów.  

c) Jedna NAGRODA GŁÓWNA dla zwycięzcy konkursu który uzyska najlepszy 

przelicznik ilości zebranych telefonów komórkowych bez baterii do ilości uczniów w 

placówce zbierającej. Do wyboru każdy sprzęt (np. skuter, rower, tablet, telefon, 

ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz 

DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, itp.) 

którego wartość nie przekracza 2.000 zł brutto. Ta nagroda dotyczy uczestników 

którzy uzyskają najlepsze przeliczniki ilości zebranych telefonów komórkowych do 

ilości uczniów w placówce zbierającej. (podobnie jak  §3 podpunkt a). 

d) Indywidualne certyfikaty uczestnictwa dla każdej placówki lub nauczyciela np. 

opiekuna samorządu uczniowskiego oraz osoby fizycznej uczestnika konkursu 

który pisemnie (mailem) zgłosi potrzebę otrzymania takiego certyfikatu. 

e) Laureaci Konkursu mają prawo u Organizatora do zamiany nagród rzeczowych na 

kupony firmy Sodexo wg przelicznika: jeden aparat fotograficzny = 300 zł, 

nagroda główna = 2.000 zł. 

f) Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby 

trzecie. 

g) Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna nagroda 

(nagrody nie sumują się). 

h) Organizator może, z własnej inicjatywy, w trakcie trwania konkursu, przyznać 

większą ilość nagród w związku np. z dużą aktywnością uczestników Konkursu.  

 §4 [WYNIKI KONKURSU] 

1. Do 15stycznia 2021 Organizator konkursu dokona podliczenia wyników konkursu 

w swoim systemie.  

2. Organizator do 31stycznia 2021 opublikuje na stronie internetowej 

www.ekophone.pl listę zwycięzców którzy uzyskali nagrodę główną oraz nagrody 

w formie aparatów fotograficznych.  

3. Uczestnicy, którym przysługuje  nagroda główna oraz aparaty fotograficzne (dalej: 

„Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 31stycznia 2021 za 

http://www.ekophone.pl/


pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym. 

4. Ze względu na okres ferii, Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania nagród 

do Laureatów do dnia 31marca 2021 za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres 

podany w nadesłanym formularzu zgłoszeniowym. 

 


