Regulamin konkursu MPPL 2019
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Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MPPL 2019” prowadzony wśród obserwatorów biorących
udział w programie Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL).
Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach: ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki.
Nagrody w konkursie ufundowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
W konkursie może wziąć udział każdy obserwator MPPL, który przesłał zestaw następujących dokumentów:
a) dwa poprawnie wypełnione formularze liczeń ptaków (liczenie wczesno- i późnowiosenne) wraz z podpisaną klauzulą RODO na
karcie przydziału powierzchni z roku 2019 (papier lub skany),
b) dwa poprawnie wypełnione formularze zbiorcze liczeń ptaków z roku 2019 (papier lub Excel),
do właściwego Koordynatora Regionalnego lub siedziby OTOP w terminie do 30 sierpnia 2019 roku.
Konkurs realizowany jest na szczeblu ogólnopolskim. Uczestniczą w nim wszyscy obserwatorzy spełniający warunki przedstawione w pkt. 4
Regulaminu.
Nagrodami w konkursie „MPPL 2019” są:
a) Lornetka Vortex Viper HD 10x42 o wartości 1999zł i nagroda pieniężna o wartości 200zł (10% wartości nagrody). Nagroda pieniężna
zostanie przeznaczona na zapłatę podatku zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT - 1 sztuka
b) Książka Przewodnik Collinsa. Ptaki. Wydanie 2018 – 10 sztuk
c) Primus kubek termiczny 0.4 l. – 10 sztuk
d) Książka Rzadkie Ptaki Polski – 10 sztuk
e) Prenumerata Ornis Polonica na 2019 rok – 10 sztuk
f) Czołówka LEDLENSER MH2 o mocy 100lm – 5 sztuk
g) Książka Zadziwiający świat ptaków – 5 sztuk
h) Książka Pióra. Ewolucja cudu natury – 10 sztuk
i) Czasopismo przyrodnicze KULON, rocznik 2018 – 5 sztuk
Każdy obserwator, który spełni warunki wymienione w punkcie 4 niniejszego regulaminu, weźmie udział w losowaniu nagród, zgodnie z
następującymi zasadami:
a) obserwator otrzyma liczbę losów proporcjonalną do zaangażowania w pracach terenowych w trakcie trwania programu w latach
2000-2019. Liczba przyznanych jednej osobie losów jest sumą liczby powierzchni, na których obserwator wykonał liczenia w roku
2019 oraz liczby sezonów, podczas których obserwator brał udział w programie (bez roku 2019) dodając jeden los za każdy rok
liczenia wstecz.
(przykład: osoba, która liczyła przez 4 sezony 2 powierzchnie otrzyma 2 losy za rok 2019 i dodatkowe 3 losy za 3 poprzednie lata
uczestnictwa w projekcie. Obserwator, który wykonał liczenie po raz pierwszy w roku 2019 i liczył ptaki na 1 powierzchni otrzyma 1 los.
Taki podział losów zwiększa szanse wygrania nagrody przez najaktywniejszych obserwatorów, ale jednocześnie w losowaniu biorą udział
również obserwatorzy po raz pierwszy liczący ptaki w ramach programu).
b) losowanie nagród odbywać się będzie w kolejności wymienionej w pkt. 6 a-i.
c) obserwatorzy, którzy już wylosowali nagrodę nie mogą brać udziału w losowaniu następnych nagród, tak więc liczba osób biorących
udział w losowaniu kolejnych nagród stopniowo zmniejsza się. W związku z tym każdy z uczestników losowania może otrzymać najwyżej
jedną nagrodę.
Losowanie nagród odbędzie się 27 września 2019 r. w biurze OTOP w Markach przy ul. Odrowąża 24. Komisja konkursowa składać się będzie z
trzech pracowników centrali OTOP w Markach.
Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poinformowane o otrzymanych nagrodach drogą mailową bądź telefoniczną do 30 września 2019
roku.
Nagrody zostaną wysłane w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników. Nagrodzeni mogą również odbierać swoje nagrody w biurze OTOP w
Markach (prosimy o taką informację).
Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje wyłącznie terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdy z obserwatorów, który prześle do OTOP dokumenty wymienione w punkcie 4 niniejszego regulaminu, otrzyma koszulkę T-shirt.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych zawartych w nadesłanych zgłoszeniach do
celów związanych z programem MPPL.
Z losowania nagród wyłączeni są pracownicy etatowi OTOP oraz Członkowie Zarządu OTOP.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W razie zaistnienia takiej konieczności informacja zostanie umieszczona na
stronie internetowej www.otop.org.pl.

Program Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych jest realizowany w ramach Monitoringu Ptaków Polski na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Monitoring Ptaków Polski sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

