REGULAMIN
Akcji pt. „Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości”

§1
Informacja o akcji
1. Akcja Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości (dalej zwana Akcją) jest realizowana
przez Stowarzyszenie POLITES z siedzibą w Szczecinie.
2. Akcja jest współfinansowana przez Miasto Szczecin w ramach działania „Prowadzenie
Centrum Wolontariatu w Szczecinie” oraz ze środków pochodzących z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach zadania pn. „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat –
promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego.
3. Adres organizatora akcji: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206
Szczecin.
4. Strona internetowa: www.polites.org.pl, adres e-mail: biuro@polites.org.pl, telefon: 91 450
11 46.
5. Akcja obejmuje swoim zasięgiem teren województwa zachodniopomorskiego.

§2
Warunki uczestnictwa
1. W dniach 29-31 października 2021 r. należy zorganizować wydarzenie w ramach Akcji
„Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości”.
2. Wydarzenie należy udokumentować zdjęciem, które do 3 listopada 2021 r. do godziny 12:00
należy przesłać na adres e-mail: biuro@polites.org.pl.
3. W dniu 29 października 2021 r. w weekendowym wydaniu Kuriera Szczecińskiego zostanie
opublikowany artykuł dotyczący Akcji (dalej zwanym Artykułem).
4. Na zdjęciu o którym mowa w pkt.2 § 2 powinien zostać zamieszczony w widoczny sposób
(sfotografowany) Artykuł. Zamieszczenie (sfotografowanie) Artykułu na zdjęciu jest dowodem
na to, że wydarzenie zostało zorganizowane w terminie między 29 a 31 października 2021 r.
5. W akcji może wziąć udział każdy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
opiekunów prawnych na udział w Akcji.

6. Akcja musi zostać przeprowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz
mieć na celu przeprowadzenie działania o charakterze wolontarystycznym.

7. Przesłanie zdjęć z Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników do
publikacji zdjęć przez Stowarzyszenie POLITES (ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin,
KRS: 0000134083). Fotografie będą wykorzystywane w celu promocji wolontariatu oraz
promocji działań Stowarzyszenia POLITES, prezentacji wybranych zdjęć podczas szkoleń,
konferencji, spotkań, które są organizowane przez Stowarzyszenie POLITES. Fotografie
mogą zawierać wizerunek innych osób. Zgoda obejmuje również możliwość
rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na zdjęciach na stronach internetowych
Stowarzyszenia POLITES oraz na stronie Facebook Stowarzyszenia POLITES.

§3
Sposób wyboru
1. Zdjęcia zostaną zamieszczone w dniu 3 listopada 2021 r. na profilu FB Stowarzyszenia
POLITES w dwóch albumach (Godzina dla Szczecina i Godzina dla Twojej Miejscowości).
2. Do 8 listopada 2021 r. do godziny 16:00 można oddawać głosy (Like = głos) na wybrane
działania w albumie Godzina dla Szczecina i w albumie Godzina dla Twojej Miejscowości.
3. 9 listopada 2021 r. do godziny 17:00 zostaną ogłoszone wyniki.
4. Nagrodę publiczności otrzymają dwie akcje z największą ilością głosów -„lajków”. Jedna
akcja zrealizowania na terenie Miasta Szczecin, a druga w regionie.
5. Nagrodę Regionalnego Centrum Wolontariatu otrzymają dwie akcje (jedna zrealizowana na
terenie Miasta Szczecin, a druga w regionie) wybrana przez Komisję Konkursową powołaną
przez pracowników Centrum Wolontariatu.

§4
Nagroda
1. Zwycięzcy (organizatorzy działania) nagrody publiczności otrzymają możliwość wyboru
nagrody o łącznej wartości 400 złotych brutto.
2. Zwycięzcy (organizatorzy działania) nagrody Regionalnego Centrum Wolontariatu
otrzymuje możliwość wyboru nagrody o łącznej wartości 400 złotych brutto.
3. Wybór nagród należy skonsultować z Organizatorem Akcji.
4. Po zakupie nagród należy dostarczyć Organizatorowi dokumenty w postaci faktur VAT.

5. Faktury VAT muszą zostać wystawione na dane: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa
19/205, 70-206 Szczecin, NIP: 851-28-01-670
6. Dostarczenie faktur musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2021 r.

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zwalania serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z
przeprowadzonym konkursem.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany.
3. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu Akcji należy do Organizatora.
5. Zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji Akcji.
6. Administratorem danych jest Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206
Szczecin, KRS: 0000134083

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) Stowarzyszenie
POLITES informuje:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest: Stowarzyszenie POLITES, ul.
Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin, KRS: 0000134083.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyżej wskazanym.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do
treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie
wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia

informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu
POLITES przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.

