
Konkurs dla Rodziców „Oddaj telefon i wygraj nagrodę” 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu dla Rodziców „Oddaj telefon i wygraj nagrodę” (dalej: „Konkurs”) jest 
Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 2b, KRS 0000251199, 
REGON: 140455120, NIP: 5213378400 (dalej: „ Spółka” lub „Organizator”). 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 
Organizator jest również wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 361 z 
późn.zm.). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Konkurs trwa w terminie od 02.11.2015 r. do 30.04.2016 r.  
 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie 
osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Uczestnikami mogą być zarówno 
rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkół/placówek oświatowych (dalej: 
„Szkół”), objętych Akcją EkoSzkoły, jak również inne osoby. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatorów oraz 
osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorami bezpośrednio na podstawie umów 
cywilnoprawnych, jak również pośrednio, poprzez podmioty, na rzecz których świadczą pracę 
lub usługi, przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału najbliżsi 
członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym punkcie, tj. ich zstępni, wstępni, 
małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi przekazać, co najmniej jeden telefon w ramach 
akcji pozyskiwania telefonów komórkowych (dalej: „Akcja EkoSzkoły”) realizowanej w 
placówce oświatowej/szkole, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie. 

 

III. Zasady i przebieg Konkursu 

1. Nagrodami do wygrania w konkursie są:  
- 5 smartfonów ALCATEL ONETOUCH IDOL 3 (4.7) o wartości 712,17  zł każdy (dalej: 
„Smartfony”) 
- 10 tabletów ALCATEL ONETOUCH PIXI 3 (8) WiFi o wartości  359,16  zł każdy (dalej: 
„Tablety”) 
- 100 Bezpiecznych Starterów Orange o wartości 5 zł każdy (dalej: „Bezpieczne Startery”) 

2. Przystąpienie do Konkursu wymaga: zarejestrowania konta użytkownika online na 
dedykowanej podstronie www.ekoszkoly.pl/imei, wypełnienia Formularza Rejestracyjnego 
oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz i 
może wygrać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu. 

3.  Zadanie konkursowe polega na: 
- zarejestrowaniu online przez swoje konto Uczestnika unikatowych numerów IMEI 
oddawanych telefonów oraz  
- przekazaniu zarejestrowanych telefonów do Organizatora za pośrednictwem Szkoły biorącej 
udział w Akcji EkoSzkoły wraz z druczkiem przekazania telefonów komórkowych.  

4. Na podstawie zarejestrowanych numerów IMEI (wg deklaracji Uczestników) powstaje na 
bieżąco ranking liderów (Uczestników) widoczny na stronie konkursowej. Rozstrzygnięcie 
Konkursu nastąpi na podstawie rankingu ostatecznego, który powstanie po otrzymaniu i 
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weryfikacji przez Organizatora telefonów zebranych w ramach Akcji EkoSzkoły. Ranking 
zostanie ogłoszony do dnia 31.08.2016 r.   

5. Organizator zastrzega, iż wyłącznie te telefony, które zostały fizycznie przekazane poprzez 
Szkołę w czasie trwania Konkursu będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu jego wyników. 
Telefony nieprzekazane lub przekazane po terminie zakończenia Konkursu nie będą 
uwzględniane. 

6. Przekazanie telefonów do Organizatora odbywa się poprzez wrzucenie ich do pojemnika Akcji  
EkoSzkoły znajdującego się w Szkole lub za pośrednictwem  koordynatora Akcji EkoSzkoły w 
danej Szkole.  W przypadku błędnego wpisania nr IMEI przez Użytkownika przedstawiciel 
Organizatora będzie się kontaktował w celu potwierdzenia danych przekazywanego telefonu. 
Bieżący ranking (na podstawie danych deklaratywnych) będzie widoczny na stronie 
www.ekoszkoly.pl/imei. Druczek przekazania telefonu można pobrać u Koordynatora Akcji 
EkoSzkoły oraz ze strony www.ekoszkoly.pl, gdzie  jest dostępny (w wersji do druku) po 
wejściu na dedykowaną podstronę konkursową. 

7. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy na dzień zamknięcia Konkursu przekazali najwięcej 
telefonów w trakcie trwania Akcji EkoSzkoły (w Konkursie są brane pod uwagę tylko telefony z 
zarejestrowanym numerem IMEI zgodnie z procedurą opisaną powyżej), a Organizator po 
odebraniu pojemnika potwierdzi liczbę przekazanych telefonów. Procedura odbioru 
pojemnika przez Organizatora odbywa się zgodnie z regulaminem Akcji EkoSzkoły 
opublikowanym na stronie www.ekoszkoly.pl (dostępnym przy rejestracji). 

8.  Zwycięzcy otrzymują nagrody jak poniżej: 
a. 5 Smartfonów (miejsca 1-5),  
b. 10 Tabletów (miejsca 6-15)  
c.  100 Bezpiecznych Starterów (miejsca 16-115). 

9. W przypadku dwóch lub więcej równoważnych wyników (tj. takiej samej liczby telefonów 
których przekazanie zostało potwierdzone przez Organizatora) i niewystarczającej liczby 
nagród, o wygranej w Konkursie decyduje wcześniejszy czas rejestracji ostatniego telefonu 
przekazywanego przez danego Uczestnika (tj. który z Uczestników jako pierwszy zarejestrował 
ostatni, przekazany  telefon, ten wygrywa).  

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 31.08.2016 r., a Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 
na stronach www.ekoszkoly.pl po potwierdzeniu ostatecznego rankingu. Ranking będzie 
podlegał  aktualizacji w okresie od  1 maja do 31 sierpnia 2016 i będzie widoczny bez 
logowania się. 

11. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową (listem poleconym) lub kurierem zwycięzcom w 
terminie  1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników konkursu. Organizator ustali ze Zwycięzcami 
termin odbioru nagrody od kuriera. 

12. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Orange Polska S.A. oraz firma Alcatel One Touch. 
13. Do nagród rzeczowych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zostanie dodana 

nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Wspomniana nagroda 
pieniężna nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od 
łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z 
późniejszymi zmianami). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od nagród w 
Konkursie  odpowiedzialny jest Organizator.  

14. Odebranie nagrody przysługującej zgodnie z pkt 8 a i b Regulaminu uwarunkowane będzie 
podpisaniem Protokołu odbioru nagrody lub wymagane będzie pokwitowanie potwierdzenia 
odbioru.  

 

IV. Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – 
począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od 02.11.2015 r.) do dnia 24.06.2016 r., co nie 
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pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
W przypadku reklamacji przesłanych w formie listu poleconego decyduje data stempla 
pocztowego. 

2.  Reklamacje należy kierować w formie pisemnej (z dopiskiem: Konkurs dla Rodziców „Oddaj 
telefon i wygraj nagrodę”- reklamacja) na adres Organizatora: Warszawa, ul. Goplańska 2b, 
lub w formie mailowej na adres: akcja@ekoszkoly.pl. Reklamacje powinny określać: imię i 
nazwisko osoby wnoszącej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail, numer 
telefonu Uczestnika Konkursu oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację oraz 
powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu pisemnie, listem poleconym na adres 
korespondencyjny podany w reklamacji, lub drogą mailową (w przypadku reklamacji 
przesłanych drogą mailową) na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 30 dni od dnia jej 
otrzymania.  

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 

 
 

V. Odpowiedzialność Uczestnika 

1. Organizator zastrzega, że telefony zebrane podczas Akcji zbiórki nie mogą pochodzić z 
nielegalnych źródeł, a osoby przekazujące telefony powinny być ich pełnoprawnymi 
właścicielami. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem każdego z 
przekazywanych telefonów i jego własność nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz że 
ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich w razie ewentualnych roszczeń 
powstałych z tytułu przekazania przez niego telefonu Organizatorowi Konkursu. 

2. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 
3. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika 

Konkursu z udziału w nim.  
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników konkursu działań sprzecznych z 

prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne 
moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety. 

 

VI. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 
będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, 
jak również odprowadzenia należnego podatku od nagród zgodnie z przepisami prawa, a w 
przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.   

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację na stronie konkursowej dostępnej po zalogowaniu 
ich imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejsca ich zamieszkania (miejscowości) w ramach 
rankingu Liderów o którym mowa w pkt III. 3 Regulaminu. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych, w tym w ramach Formularza Rejestracyjnego, o 
którym mowa w pkt III.2 Regulaminu, jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie i uzyskania nagród w Konkursie.  

4. Każdy z Uczestników Konkursu będzie miał możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na 
opublikowanie w ramach listy liderów i zwycięzców na ogólnodostępnej stronie internetowej 
www.ekoszkoly.pl  jego pełnego imienia oraz nazwiska, wskazanych przez danego Uczestnika 
w Formularzu Rejestracyjnym, o którym mowa w pkt III.2 Regulaminu. Wyrażenie zgody jest 
całkowicie dobrowolne i w żaden sposób nie warunkuje uczestnictwa w Konkursie. W 
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przypadku niewyrażenia zgody o której mowa w niniejszym punkcie, dane liderów i 
zwycięzców będą opublikowane na ogólnodostępnej liście poprzez wskazanie imienia, 
pierwszej litery nazwiska i miejsca ich zamieszkania (miejscowości). 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.ekoszkoly.pl. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 
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