Regulamin konkursu dla wolontariuszy ornitho.pl
„Wolontariat wysokich lotów w ornitho.pl”
1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na zasadzie których odbywa się konkurs pod nazwą
„Wolontariat wysokich lotów w ornitho.pl” (nazywany dalej Konkursem ornitho.pl)
zorganizowany dla wolontariuszy rejestrujących swoje obserwacje w internetowej bazie
www.ornitho.pl prowadzonej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

2.

Organizatorem Konkursu ornitho.pl jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą
zarejestrowaną w Markach, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki.

3.

Konkurs ornitho.pl organizowany jest w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów”
współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

4.

Całkowita wartość puli nagród finansowana jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014–2020.

5.

Konkurs ornitho.pl realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

W Konkursie ornitho.pl mogą brać udział wolontariusze związani z OTOP, którzy w okresie od 1
maja do 31 grudnia 2018 r., :

a) zamieszczali przynajmniej jedną obserwację miesięcznie w internetowej bazie www.ornitho.pl
lub przez aplikację NaturaList.
b) Przesłali
zestawienie
zarejestrowanych
przez
siebie
aleksandra.krol@otop.org.pl, do dnia 7 stycznia 2019 roku.
7.

obserwacji

na

adres

Nagrodami w Konkursie ornitho.pl są:





nagroda I bluza typu softshell
nagroda II scyzoryk
nagroda III termos
nagroda IV – V plecak

8. Każdy obserwator, który spełni warunki wymienione w punkcie 6 niniejszego regulaminu,
weźmie udział w losowaniu nagród.
9.

Lista osób nagrodzonych będzie umieszczona na stronie internetowej www.otop.org.pl do dnia
31 stycznia 2019 roku.

10. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Konkursu ornitho.pl w ciągu 31 dni roboczych od
ogłoszenia wyników. W tym czasie nagrodzeni mogą odbierać swoje nagrody w biurze OTOP w

Markach (ul. Odrowąża 24) po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową (adres
do korespondencji: aleksandra.krol@otop.org.pl).
11. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
12. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym
regulaminie, obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania
firmy dostarczającej nagrodę.
14. Organizatorzy Konkursu ornitho.pl zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania
danych zawartych w nadesłanych zgłoszeniach do celów związanych z organizacją niniejszego
konkursu w tym do publikacji swojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na
stronie internetowej www.otop.org.pl.
15. Uczestnicy Konkursu ornitho.pl wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych do celów
monitoringu i
kontroli w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów” oraz
przeprowadzanych na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacji.
16. Z losowania nagród wyłączeni są pracownicy etatowi OTOP oraz Członkowie Zarządu OTOP.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W razie zaistnienia takiej
konieczności informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.otop.org.pl.

