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Every Can Counts - Regulamin konkursu CANBRIDGE 

 

1. Organizatorem konkursu CANBRIDGE („Konkurs”) jest Fundacja na rzecz Odzysku 

Opakowań Aluminiowych RECAL z siedzibą przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

pod numerem 0000101538 („Organizator”). 

2. Warunki i zasady konkursu określają postanowienia niniejszego regulaminu 

(„Regulamin”).  

3. Konkurs polega na przygotowaniu planu projektu promującego recykling puszek 

po napojach wśród studentów. Główne założenia projektu to: Grupa docelowa - studenci, 

Budżet – 1000 zł, Czas – maj 2018. 

4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje warunki i zasady 

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

Warunki uczestnictwa określa jedynie Regulamin, a wszelkie materiały reklamowe 

i promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. 

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze. zm.). 

6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy muszą wysłać szczegółową prezentację swojego 

planu projektu na adres ecc@recal.pl. 

7. Nagrodą w Konkursie jest możliwość realizacji zgłoszonego projektu.  

8. Organizator wybierze 4 spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Głównym kryterium 

wyboru będzie indywidualnie oceniony przez Organizatora zasięg działań prowadzonych 

w ramach projektu, zbieżność z głównymi założeniami wymienionymi w pkt 3 niniejszego 

regulaminu oraz przejrzystość i szczegółowość zaplanowanych działań. 

9. Dla wybranych 4 projektów Organizator zobowiązuje się do: 

a. Wsparcia w dopracowaniu założeń projektu. 

b. Pokrycia kosztów realizacji w kwocie do 1000 zł. Do kosztów realizacji zaliczyć 

można koszty zakupu materiałów, usług i podróży (zgodnie z zatwierdzonym przez 

Organizatora planem projektu). Wszelkie koszty będą poniesione bezpośrednio 

przez RECAL na podstawie faktury lub zwrócone Uczestnikowi na podstawie 

przedstawionego dowodu zakupu z potwierdzeniem dokonania płatności. 

c. Wypłacenia wynagrodzenia dla Uczestnika realizującego projekt (Kierownika 

Projektu) w wysokości 500 zł brutto na podstawie umowy o dzieło podpisanej 

pomiędzy Kierownikiem Projektu i Organizatorem. 

d. Wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł brutto za najlepiej 

ocenioną przez RECAL realizację projektu. 

e. Wypłacenie wynagrodzenia będzie możliwe jedynie po przedstawieniu przez 

Uczestnika pełnego sprawozdania z realizacji projektu. 

http://wykonaniu/
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f. Organizator według uznania może również wystawić referencje wszystkim 

Kierownikom Projektów. 

10. Organizator wyznacza czas realizacji wybranych 4 najlepszych projektów na miesiąc maj 

2018 r. 

11. Kierownicy Projektów, którzy zgłoszą i zrealizują projekt we współpracy z RECAL zgadzają 

się na możliwość wykorzystania ich planów projektów i materiałów związanych z realizacją 

do prowadzenia takich samych lub podobnych projektów w innych krajach przez 

organizacje będące licencjodawcą i/lub licencjobiorcą Every Can Counts. 

12. Organizator oświadcza, że jest wyłącznym licencjobiorcą oraz podmiotem zarządzającym 

Every Can Counts na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

13. Konkurs jest dedykowany wyłącznie dla osób fizycznych. W Konkursie nie mogą brać 

udziału pracownicy (ani ich najbliższa rodzina) organizacji zajmujących się recyklingiem 

opakowań aluminiowych, ani osoby bezpośrednio związane z projektem Every Can 

Counts. 

14. Uczestnicy Konkursu muszą mieć ukończone 18 lat. Organizator zastrzega sobie prawo 

do żądania okazania dowodu tożsamości lub weryfikacji spełnienia warunków 

uczestnictwa. 

15. Uczestnictwo za pośrednictwem agentów, robotów lub osób trzecich, używanie wielu 

tożsamości i wielu adresów e-mail jest zabronione. 

16. Zakończenie konkursu będzie miało miejsce o godz. 23:59 w niedzielę 8 kwietnia 2018 r. 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie po tym czasie nie będą brane pod uwagę. 

17. Zwycięzca zostanie wybrany w ciągu siedmiu dni od daty zamknięcia Konkursu spośród 

wszystkich ważnych zgłoszeń.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji opóźnionych, błędnie 

przekierowanych, niekompletnych, uszkodzonych, zagubionych, nieczytelnych 

lub nieprawidłowych zgłoszeń. 

19. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany przez Facebook. 

20. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). 

21. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.  

22. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie usunięte przez 

Organizatora na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych. 

23. Dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingowych, wyłącznie jeśli Uczestnik 

wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z Every Can Counts. 

24. Organizator działa w dobrej wierze, w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z uczestnictwa w Konkursie 

czy związane z nagrodami. Powyższy zapis nie ogranicza praw Uczestników jako 

konsumentów. 
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25. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia, anulowania lub 

zakończenia Konkursu, a także do przedłużenia okresu zgłoszeń lub wykluczenia 

dowolnego Uczestnika w dowolnym momencie, np. jeśli z przyczyn technicznych, 

prawnych nie będzie w stanie zagwarantować uczciwego przeprowadzenia konkursu lub 

w przypadku, gdy Organizator podejrzewa, że dany Uczestnik manipuluje wpisami lub 

wynikami lub działała w sposób nieetyczny w jakikolwiek inny sposób. 

26. Uczestnik, który otrzyma nagrodę (Kierownik Projektu) wyraża zgodę na opublikowanie 

tego faktu (w tym jego imienia i nazwiska) w mediach społecznościowych lub innych 

kanałach komunikacji wybranych przez Organizatora. 

27. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kierownikiem Projektu w celu 

przekazania nagrody, po podjęciu stosownych prób, Organizator będzie uprawniony 

do dysponowania nagrodą według własnego uznania bez ponoszenia odpowiedzialności 

w stosunku do Kierownika Projektu. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, zakończenia lub przedłużenia konkursu bez 

dodatkowych oświadczeń. 

29. Organizator kontaktując się z Uczestnikiem prześle wiadomość e-mailową z adresu 

kończącego się na @recal.pl. Każdy e-mail, który wydaje się nawiązywać do konkursu, ale 

pochodzi z adresu z inną końcówką (np. Hotmail.com, yahoo.com itp.) powinien być 

potraktowany jako podejrzany i przekazany do ecc@recal.pl. Uczestnik NIE powinien 

odpowiadać na taki email ani nie dokonywać żadnych innych czynności związanych 

z wiadomością, jeśli nie jest pewny jej źródła. W razie jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik 

powinien skontaktować się z ecc@recal.pl. 

30. Zwycięzcy mogą być zobowiązani do uczestniczenia w publicznej promocji bez dalszej 

odpłatności lub zgody. Organizator może publikować imię, nazwisko, wiek i / lub 

miejscowość zamieszkania. 

31. W celu uzyskania informacji o zwycięzcach i ich zgłoszeniach należy wysłać wiadomość na 

ecc@recal.pl podając w wiadomości nazwę Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik 

wyraża zgodę na wykonywanie fotografii oraz na publikację wizerunku na stronie 

internetowej Organizatora, jego profilu internetowym na Facebooku oraz w materiałach 

promocyjnych. 

32. Decyzja Organizatora jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie prawo 

do nieprowadzenia dalszej korespondencji. 

33. Interpretacja Regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 
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