Regulamin konkursu #MamyWspólneCele edycja 2019 r.

§ 1. Zasady ogólne i cel konkursu.
1. Organizatorem konkursu „#Mamy Wspólne Cele” 
(dalej jako „
Konkurs
”) jest Outriders Spółka
not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Tomasza Nocznickiego 23/69,
01-948 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694552, posiadająca
numer identyfikacji podatkowej NIP 1182154263 oraz numer statystyczny REGON 368400786, o
kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN opłaconym w całości, (dalej: 
„Organizator”
).
Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu.
2. Konkurs jest realizowany we współpracy z 
Santander Bank Polska S.A.z siedzibą w Warszawie, przy
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723,
NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym 1 020 883 050,00 zł, który został w pełni opłacony (dalej:
„Partner”).
3. Celem Konkursu „#Mamy Wspólne Cele” edycja 2019 r
. jest wyłonienie Rozwiązań do każdego z 5/6,
określonych przez Organizatorai Partnera
, problemów społecznych/ środowiskowych (dalej:
„Rozwiązanie”) wpisujących się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (
SDGs
).
4. Konkurs polega na zgłoszeniu przez Uczestnika propozycji Rozwiązania do określonych problemów,
wskazanych na stronie www.dziennikarstworozwiazan.pl
. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną
liczbę Rozwiązań, do każdego z określonych problemów. Spośród zgłoszonych Rozwiązań Komisja
Konkursowa wybierze i nagrodzi po jednym Rozwiązaniu do każdego z określonych problemów. Jeden
Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz.
5. Zgłoszeń Rozwiązań, mogą dokonywać osoby fizyczne (dalej: 
„Uczestnicy”
).
6. Organizator jest fundatorem Nagród dla Uczestników, którzy zgłoszą zwycięskie Rozwiązania.

§ 2. Terminy i wyniki konkursu
1. Przebieg Konkursu:
a) 28.10.2019 – start Konkursu,
b) 28.10.2019 do 12.11.2019 godz. 14 – zgłoszenia Rozwiązań przez Uczestników,
c) 18.11.2019 do godz. 12 – ogłoszenie zwycięzców na stronie 
www.dziennikarstworozwiazan.pl
.
2. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jedno Rozwiązanie do każdego z
określonych problemów wskazanych na stronie 
www.dziennikarstworozwiazan.pl
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3. Nagrodami są bony o wysokości 300 zł do sklepu z produktami ekologicznymi.
4. Nagrody przyznane przez Komisję Konkursową zostaną przesłane pocztą.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 
18 listopada 2019 
r. na stronie internetowej
www.dziennikarstworozwiazan.pl.
§ 3. Aplikacja
1. Zgłoszenie Rozwiązań do Konkursu odbywa się tylko i wyłącznie poprzez dedykowany Formularz
zgłoszeniowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.dziennikarstworozwiazan.pl (dalej:
„Formularz”). Formularz musi zostać wysłany w określonym terminie, wskazanym na stronie
internetowej www.dziennikarstworozwiazan.pl oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu następować będzie w momencie zatwierdzenia i wysłania przez
Uczestnika uzupełnionego Formularza.
3. Dokonanie zgłoszenia oznacza równocześnie akceptację niniejszego Regulaminu i potwierdzenie
gotowości Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Niepodanie przez Uczestnika Konkursu w Formularzu wszystkich danych obowiązkowych, podanie
nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych lub niedokonanie wszystkich wymaganych czynności
we wskazanych terminach, będzie skutkowało odrzuceniem Rozwiązania zgłoszonego przez
Uczestnika Konkursu.
5. Wysłanie Formularza nie jest równoznaczne z otrzymaniem Nagrody.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest ponadto wyrażenie zgody na kontakt drogą mailową w
celu związanym z przeprowadzeniem konkursu i poinformowaniem o przyznaniu Nagrody.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału ani otrzymać Nagrody:
a) pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do
przeprowadzenia Konkursu,
b) pracownicy oraz członkowie władz Partnera Konkursu,
c) członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.

§ 4. Komisja Konkursowa, kryteria oceny Rozwiązań

2

1. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnera Konkursu.
2. Rozwiązania będą oceniane wg poniższych kryteriów:
a) poprawności i kompletności Formularza – weryfikacja dokonywana przez
Organizatora,
b) zgodność z ideą dziennikarstwa rozwiązań,
c) zgodność Rozwiązań z SDGs promowanymi przez Organizatora i Partnera,
d) pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność Rozwiązań,
e) zaangażowanie społeczne.
3. Wszystkie zgłoszone Rozwiązania zostaną ocenione przez specjalnie powołaną do tego Komisję
Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele:
a) Organizatora: Alicja Peszkowska, Anna Górnicka
b) Partnera: Katarzyna Teter.
4. Spośród prawidłowo i terminowo dokonanych zgłoszeń, Rozwiązań Komisja Konkursowa, w dniach
8.11.2019 r. – 14.11.2019 wyłoni zwycięskie Rozwiązania, w każdym z określonych problemów.
Komisja wyłoni maksymalnie 5 zwycięskich Rozwiązań.
5. W przypadku braku zgłoszeń Rozwiązania lub Rozwiązań do jednego lub więcej z określonych tematów
problemów, może zwyciężyć więcej niż jedno Rozwiązanie zgłoszone do tego samego problemu.
6. Jeżeli Rozwiązanie nie spełni wymogów formalnych, wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie będzie
podlegało dalszej ocenie merytorycznej.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
8. Organizator poinformuje Uczestników, którzy zgłosili zwycięskie Rozwiązania i zwyciężyli w Konkursie,
w formie wiadomości e-mail 18.11.2019.

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące rekrutacji do Konkursu mogą być składane w formie elektronicznej na adres
mailowy: team@weareoutriders.com
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na
reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14
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dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres mailowy.

§ 6. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922), a po 25 maja 2018 roku zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) dalej „RODO” oraz przepisami krajowymi w tym w zakresie w jakim regulują one
zasady ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych za pomocą Formularza oraz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu związanym z realizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów.
6. Dane osobowe Uczestników zostały powierzone do przetwarzania Organizatorowi Konkursu tj.
Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tomasza
Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, numer KRS 0000694552.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych
podpowierzone do przetwarzania podmiotom trzecim związanym z Organizatorem odpowiednią
umową, w celu związanym z realizacją Konkursu.
8. Organizator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 7. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy osoby zgłaszające Rozwiązania, spełniają
warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnicy mogą zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu na stronie
www.dziennikarstworozwiazan.pl.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Konkursem Uczestnicy mogą uzyskać niezbędne
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wyjaśnienia pod adresem e-mail: team@weareoutriders.com
.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przesyłania Rozwiązań.
6. O wszelkich ewentualnych zmianach terminów lub ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnicy zostaną
poinformowani na stronie internetowej www.dziennikarstworozwiazan.pl.
7. Organizator nie udostępnia do wglądu informacji o przebiegu oceny poszczególnych Rozwiązań.
8. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjne i
reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
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