
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU - AKCJI EKOLOGICZNEJ „Dzień Ziemi z Ago 

Recykling” 

(dalej: „Regulamin”) 

    § 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem: „Dzień Ziemi z Ago Recykling” (dalej: 

Konkurs”) jest AGO RECYKLING Damian Król, ul. Dorycka 6/58 01-964 Warszawa 

NIP 118-161-62-53 REGON 140683246, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Warszawy oraz okolic. 

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

4. Celem Konkursu jest motywacja do czynnego udziału w ochronie środowiska oraz 

budowanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży. Uświadamianie 

znaczenia segregacji zużytego sprzętu do odpowiednich miejsc oraz instytucji. 

5. Konkurs trwa od dnia 27 września 2021 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. (dalej: „Okres 

Trwania Konkursu”). 

  §2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs jest adresowany do placówek edukacyjnych tj. Szkoły Podstawowe oraz 

Przedszkola na terenie całej Warszawy i okolic. 

2. Zgłoszenia do Konkursu kierowane są na adres mailowy 

konkurs@agorecykling.pl z informacją: 

 nazwa i dokładny adres placówki (z ulicą i kodem pocztowym) 

 aktualny e-mail placówki 

 waga zebranych telefonów w kg (min. 4 kg) 

 osoba kontaktowa oraz numer kontaktowy 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik (np. szkoła, samorząd uczniowski) 

powinien: 

a) Dokonać zbiórki używanych telefonów komórkowych o wadze powyżej 4 kg. 



b) Zapakować używane telefony komórkowe do możliwie najmniejszego, 

stabilnego pudełka kartonowego i przygotować pudełko do transportu, czyli 

zakleić taśmą. 

c) Organizacja odbioru zużytych telefonów komórkowych. 

 

PACZKA > 30KG 

Paczka do 30kg odbiór przez firmę kurierską na koszt Organizatora. 

Paczka nie może przekraczać wagi 30 kg ze względu na regulacje BHP firmy 

kurierskiej.  

Skierować informację o wysłaniu paczki do Organizatora pod adresem 

mailowym: konkurs@agorecykling.pl (waga oraz dane: nazwa i dokładny 

adres placówki z ulicą i kodem pocztowym).  

 

- PACZKA < 30KG 

Jeżeli paczka będzie przekraczać 30kg, odbiór realizowany przez transport 

Organizatora. 

Skierować informację z prośbą o odbiór transportem Organizatora pod 

adresem mailowym: konkurs@agorecykling.pl (waga oraz dane: nazwa i 

dokładny adres placówki z ulicą i kodem pocztowym).  

d) Oczekiwać na mailową informację zwrotną od Organizatora konkursu o 

terminie odbioru paczki przez firmę kurierską lub Organizatora.. Przy braku 

informacji zwrotnej powyżej 7 dni, której powodem mogą być przyczyny 

techniczne takie jak: nie dotarcie maila do serwera organizatora lub wejście 

maila do tzw. spamu,  należy ponownie wysłać formularz oraz powiadomić 

organizatora telefonicznie o zaistniałym problemie technicznym. 

e) W przypadku wagi paczki poniżej 4 kg Organizator zastrzega sobie prawo 

do opcjonalnego odbioru paczki na koszt Uczestnika pod warunkiem 

uzyskania zgody uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieodebrania paczki poniżej 4 kg na własny koszt. 

f) w przypadku wykrycia, naruszenia któregokolwiek z powyższych 

postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne 

prawo do nagrody w Konkursie. 



g) Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy 

przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia mailem włącznie w okresie trwania 

Konkursu. 

 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.  

 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego na potrzeby 

Konkursu. 

 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być przedstawiciele Organizatora. W przypadku, 

gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 

niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz 

pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

 

§3 

     NAGRODY 

 

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

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

DSC-W810B/SONY DSC-W810P  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, która zbierze co 

najmniej 4 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.  

https://mediamarkt.pl/foto-i-kamery/aparat-sony-dsc-w810b
https://mediamarkt.pl/foto-i-kamery/aparat-sony-dsc-w810b
https://mediamarkt.pl/foto-i-kamery/aparat-sony-dsc-w810p


c) Jedna NAGRODA GŁÓWNA dla zwycięzcy konkursu który uzyska najlepszy 

przelicznik ilości zebranych telefonów komórkowych 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 uczestnika, który uzyska najlepsze 

przeliczniki ilości zebranych telefonów komórkowych do ilości uczniów w placówce 

zbierającej. (podobnie jak  §3 podpunkt a). 

d) Indywidualne  dyplomy uczestnictwa dla każdej placówki lub nauczyciela 

np. opiekuna samorządu uczniowskiego oraz osoby fizycznej uczestnika konkursu 

który pisemnie (mailem) zgłosi potrzebę otrzymania takiego dyplomu do dnia 28 

maja 2022 roku. 

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.  Organizator do dnia 01 marca 2022 opublikuje na stronie internetowej 

www.agorecykling.pl listę zwycięzców konkursu.  

2. Uczestnicy, którym przysługuje  nagroda główna oraz wyróżnienia  (dalej: 

„Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 01 marca 2022 za pomocą 

stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 



3. Laureat jest zobowiązany do odesłania pocztą mailową na adres 

konkurs@agorecykling.pl w terminie do dnia 25 marca 2022 r. podpisanego 

potwierdzenia otrzymania nagrody. (w formie skanu). Potwierdzenie zostanie 

dołączone do paczki w której będzie wysłana nagroda.  

6. W przypadku nieotrzymania od Laureata podpisanego potwierdzenia 

dostarczenia nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym 

fakcie Urzędu Skarbowego w przypadku żądania przez Urząd Skarbowy wyjaśnień. 

7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako 

nieodebrana przez Uczestnika (pomimo awizowania przez kuriera), Uczestnik ten 

traci prawo do Nagrody. 

 

       §5 

      REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na 

adres Organizatora do dnia 14 kwietnia 2022r. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Dzień Ziemi z Ago 

Recykling - reklamacja” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będę przez Organizatora w terminie do 60 dni od 

dnia doręczenia jej Organizatorowi. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie do 30 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

 §6 

    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest AGO 

RECYKLING Damian Król, ul. Dorycka 6/58 01-964 Warszawa NIP 118-161-62-53 

REGON 140683246. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na 

mailto:konkurs@agorecykling.pl


internetowej stronie konkursowej www.agorecykling.pl oraz w celu 

sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi właściwymi 

przepisami. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu wyłącznie do własnych danych i ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. 

3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) 

oraz z ustawą o RODO.  

 

 

  §8  

                                         POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawie: 

1. wykluczania Uczestników Konkursu w przypadku: 

a) podania przez uczestników nieprawdziwych danych w formularzu 

zgłoszeniowym, szczególnie dotyczących wagi paczek z telefonami, 

b) wprowadzenia w błąd Organizatora poprzez podanie złej daty 

przygotowania paczki ze zużytymi telefonami do odbioru, 

c) umieszczeniu przez uczestnika konkursu w paczce z telefonami 

komórkowymi jakichkolwiek innych przedmiotów takich jak np. ładowarki, telefony 

stacjonarne, stalowe atrapy telefonów komórkowych, konsole do gier, dyski twarde 

oraz inne przedmioty niebędące telefonami komórkowymi.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu 

na prawa nabyte Uczestników. 

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie 

dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.agorecykling.pl 

 

 

 

KONIEC 


