Regulamin wydarzenia promocyjnego pn. Turniej gry planszowej „Żywioły lasu”

§1
Postanowienia ogólne
1. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zleciło przygotowanie i realizację
ogólnopolskiego wydarzenia promocyjnego – Turnieju gry planszowej „Żywioły lasu”
El Padre Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 000030064, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP
5213473972.
2. Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady, zgodnie z którymi będzie
odbywać się Turniej.
3. Turniej organizowany jest w sposób wykluczający zastosowanie regulacji z ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2018 r. poz. 165 – tekst
jednolity).
4. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
a) Drużyna – zespół składający się z 4 uczniów Placówki – Zawodników w wieku od 10
do 16 lat oraz Opiekuna;
b) Finał – spotkanie finałowe zorganizowane przez Organizatora, z udziałem
maksymalnie 8 Drużyn zakwalifikowanych z etapu Rozgrywek regionalnych,
przeprowadzone w Warszawie w terminie wskazanym przez Organizatora;
c) Jednostka Lasów Państwowych (LP) – nadleśnictwo, Ośrodek Edukacji Leśnej lub
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych;
d) Opiekun/ Opiekunka – pełnoletnia osoba fizyczna upoważniona do reprezentacji
Placówki w Turnieju oraz dokonująca zgłoszenia Drużyny;
e) Organizator – El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Galopu 6, 02-822
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000300644, której akta rejestrowe prowadzi prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300644, nr NIP 5213473972, będący
podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju;
f) Placówki – publiczne i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie, zgodnie z aktualną typologią Centrum
Informatycznego Edukacji, które są reprezentowane w Turnieju przez Drużynę lub
Drużyny;

g) Regulamin – Regulamin wydarzenia promocyjnego pn. Turniej gry planszowej
„Żywioły lasu”;
h) Rozgrywka regionalna – etap Turnieju organizowany w danej jednostce Lasów
Państwowych, wskazanej przez Zleceniodawcę, przy współudziale Organizatora,
zgodnie z aktualną mapą rozgrywek dostępną na stronie www.zywiolylasu.com.pl,
w której bierze udział maksymalnie 12 Drużyn;
i) Sędzia/ Sędziowie – pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona przez Organizatora do
nadzorowania i czuwania nad przebiegiem danego etapu Turnieju, uprawniona do
przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz wydawania wiążących decyzji co do
przebiegu danego etapu Turnieju, pełniąca funkcję Sędziego Głównego lub Sędziego
Wspierającego;
j) Sędzia Główny – Sędzia odpowiedzialny za przeprowadzenie i przebieg danego etapu
Turnieju, uprawniony do wydania wiążących decyzji oraz rozstrzygania o zgłoszonych
zastrzeżeniach;
k) Sędzia Wspierający – Sędzia pełniący funkcję pomocnika Sędziego Głównego przy
przebiegu danego etapu Turnieju oraz nadzorujący jego przebieg;
l) Turniej – ogólnopolskie wydarzenie promocyjne pn. Turniej gry planszowej „Żywioły
lasu” organizowany na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, składający się
z dwóch etapów: Rozgrywek regionalnych i Finału;
m) Zawodnik/ Zawodniczka – małoletni w wieku od 10-16 lat będący uczniem Placówki
biorącej udział w Turnieju, wchodzący w skład Drużyny;
n) Zleceniodawca – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3.

§2
Cel
1. Celem Turnieju jest upowszechnianie wiedzy na temat projektów realizowanych
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, współfinansowanych ze
środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, oraz ich znaczenia dla środowiska i społeczeństwa:

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –
mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –
mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”,


„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –
zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami
lasów”.
2. Realizacja Turnieju ma ponadto na celu motywowanie osób młodych i środowiska
pedagogicznego do zainteresowania się problemem zmian klimatu w lasach
i leśnictwie oraz ich skutkach, jak również rozszerzenie wiedzy w tym zakresie.

§3
Zasady i warunki udziału
1. W ramach Turnieju zostanie zorganizowanych maksymalnie 50 Rozgrywek
regionalnych oraz Finał.
2. W Turnieju mogą brać udział 4-osobowe Drużyny, składające się z Zawodników
w wieku od 10 do 16 lat (reprezentujące Placówki).
3. Zawodnicy jednej Drużyny muszą uczęszczać do tej samej Placówki. Z jednej Placówki
może zostać zgłoszona więcej niż jedna Drużyna.
4. Zgłaszając się do udziału w Turnieju, Placówki, Opiekunowie oraz Zawodnicy
podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.
5. Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Organizator i Zleceniodawca nie pokrywają i nie zwracają kosztów związanych z
udziałem w Turnieju, takich jak np. koszty dojazdu, wyżywienia czy zakwaterowania.
7. W Turnieju nie mogą brać udziału1 pracownicy oraz współpracownicy Organizatora
i Zleceniodawcy, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki lub
rodzeństwo pracowników Organizatora i Zleceniodawcy, osoby wchodzące w skład
organów Organizatora i Zleceniodawcy ich małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci,
wnuki, prawnuki i rodzeństwo.
8. Zawodnicy są zobowiązani aktywnie uczestniczyć w Turnieju.
9. Zawodnicy oraz Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego stawiennictwa
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
10. Podczas gry Zawodnik może opuszczać stanowisko wyłącznie za zgodą Opiekuna,
przeciwnej Drużyny oraz Sędziego.
11. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo Zawodników ze swojej Drużyny podczas
rozgrywek.

1

Tzn. być Opiekunem, Zawodnikiem lub Sędzią.

§4
Zasady rekrutacji
1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są przez Organizatora od 15.04.2019 od godz.
12:00 do 08.05.2019 do godz. 23:59 za pośrednictwem portalu
www.zywiolylasu.com.pl.
2. Drużynę do udziału w Turnieju należy zgłosić poprzez przesłanie do Organizatora
zgłoszenia
(formularz
zgłoszeniowy
dostępny
jest
na
stronie
www.zywiolylasu.com.pl), podając w nim następujące dane:
a. dane

kontaktowe pełnoletniego Opiekuna/Opiekunki
nazwisko, telefon i e-mail kontaktowy),

Drużyny

(imię,

b. nazwę Drużyny,
c. nazwę Placówki, z której zgłaszana jest Drużyna,
d. miejscowość.

3. Zgłaszający (Opiekun/Opiekunka) przed wysłaniem formularza musi potwierdzić, że
zgłaszana Drużyna składa się z 4 Zawodników, zaakceptować Regulamin oraz Politykę
prywatności (w tym zasady przetwarzania danych osobowych) poprzez oznaczenie
odpowiednich opcji w formularzu. Zawarcie wszelkich wymaganych danych w
formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do skutecznego złożenia zgłoszenia oraz
jego weryfikacji. Zgłoszenia zawierające braki, niekompletne lub których nie można
zweryfikować Organizator odrzuca, o czym powiadamia osobę dokonującą zgłoszenia.
Jeżeli zgłaszający nie podał danych do kontaktu, zgłoszenie pozostawia się bez
rozpoznania.
4. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktualne i zgodne ze stanem
rzeczywistym. W razie późniejszej zmiany lub uzupełnienia danych, należy dokonać
ich aktualizacji poprzez wysłanie ich mailem do Organizatora na adres e-mail:
kontakt@zywiolylasu.com.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie
przez Opiekuna/Opiekunkę danych nieprawdziwych lub niekompletnych lub
niedokonanie ich koniecznej aktualizacji.
5. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się Drużyny do
udziału w Turnieju.
6. O zakwalifikowaniu Drużyn do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Każda zakwalifikowana Drużyna otrzyma egzemplarz gry planszowej „Żywioły Lasu”,
przesłany na adres Placówki podany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Rodzice Zawodników muszą wyrazić zgodę na ich udział w Turnieju. Oświadczenie
o wyrażeniu zgody powinno zostać okazane jednemu z Sędziów danego etapu
Turnieju najpóźniej przed rozpoczęciem etapu Turnieju. Brak zgody rodziców lub

opiekuna/ opiekunów prawnych stanowi podstawę do niedopuszczenia Zawodnika
z Drużyny do udziału w Turnieju.
9. Możliwe jest zgłoszenie maksymalnie 12 Drużyn do udziału w danej Rozgrywce
regionalnej, organizowanej w danej jednostce Lasów Państwowych (LP).
10. Po zatwierdzeniu zgłoszenia oraz kwalifikacji do Turnieju nazwa Drużyny zostanie
wyświetlona w tabeli na podstronie dedykowanej danej Rozgrywce regionalnej.
11. W momencie osiągnięcia maksymalnego limitu zgłoszeń drużyn w danej jednostce
Lasów Państwowych Formularz zgłoszeniowy, umożliwiający rejestrację do Rozgrywki
regionalnej w danej jednostce LP, przestanie być aktywny oraz rejestracja nie będzie
możliwa.
12. Każda Drużyna może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Turnieju,
informując o tym Organizatora poprzez przesłanie informacji na adres e-mail:
kontakt@zywiolylasu.com.pl.
13. Opiekun Drużyny obowiązany jest do wykazania na żądanie Sędziego Głównego lub
Sędziego Wspierającego, że wiek Zawodnika/ Zawodniczki uprawnia te osoby do
udziału w Turnieju. Sędziowie mogą żądać okazania dokumentu w tym celu. Jeżeli
odmówiono okazania dokumentu, Sędzia Główny ma prawo do zdyskwalifikowania
Drużyny w Turnieju. Każdy Zawodnik/Zawodniczka jest zobowiązany, zarówno
podczas Rozgrywki regionalnej, jak i Finału, posiadać przy sobie dokument, który
umożliwi Sędziemu Głównemu weryfikację jego wieku.
14. Jeden Zawodnik/Zawodniczka może uczestniczyć tylko w jednej Rozgrywce
regionalnej.

§5
Sędziowie i zasady dyskwalifikacji
1. We wszystkich Rozgrywkach regionalnych i Finale uczestniczą przedstawiciele
Organizatora – dwóch Sędziów pełniących funkcje Sędziego Głównego i Sędziego
Wspierającego.
2. Rozgrywki regionalne i Finał sędziowane są przez wybranych przez Organizatora
Sędziów Głównych i Sędziów Wspierających.
3. Udział Sędziów Głównych i Sędziów Wspierających we wszystkich Rozgrywkach
regionalnych oraz w Finale jest obowiązkowy.
4. Decyzje Sędziego głównego podjęte podczas Rozgrywek regionalnych i Finału są
niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie z zastrzeżeniem § 8.
5. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w Rozgrywkach regionalnych lub w Finale
m.in. w następujących przypadkach:

a. gdy którykolwiek z jej Zawodników będzie miał nieukończone 10 lat lub więcej
niż 16 lat,
b. gdy którykolwiek z jej Zawodników będzie zachowywał się agresywnie,
c. gdy którykolwiek z jej Zawodników nie będzie posiadał ważnego oświadczenia
rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na wzięcie
udziału w Turnieju,
d. gdy którykolwiek z jej Zawodników naruszy postanowienia niniejszego
Regulaminu,
e. gdy Drużyna nie ma wymaganej w Regulaminie liczby Zawodników,
f. gdy Drużyna nie ma Opiekuna,
g. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
6. Dyskwalifikacja po rozpoczęciu rundy oznacza, że Drużyna musi natychmiast
zakończyć rundę, którą rozgrywa, a wyniki przez nią uzyskane nie będą brane pod
uwagę w Turnieju. O dyskwalifikacji decyduje Sędzia Główny.
7. W przypadku dyskwalifikacji Drużyny, przeciwne Drużyny, grające przeciwko
zdyskwalifikowanym, zdobywają po 200 punktów oraz następujący czas: 40 min. 00
s.
8. Drużyna może zostać ukarana w Rozgrywkach regionalnych lub w Finale m.in. w
następujących przypadkach:
a. gdy Zawodnicy używać będą plansz, kart lub innych elementów gry „Żywioły
lasu” innych niż zapewnione przez Organizatora Turnieju podczas Rozgrywek
regionalnych lub Finału,
b. gdy Zawodnicy nie będą przestrzegać zasad gry opisanych w instrukcji,
c. gdy którykolwiek z jej Zawodników będzie zachowywał się niestosownie bądź
wbrew zasadom „fair play”.
9. O karze decyduje Sędzia Główny.
10. W przypadku nałożenia kary przez Sędziego Głównego Drużynie odejmowane jest
100 punktów za każde stwierdzone przez Sędziego przewinienie. Maksymalnie
Drużyna może stracić 200 punktów w Rozgrywce regionalnej lub Finale. Drużyna,
która zostanie ukarana po raz trzeci, jest automatycznie zdyskwalifikowana z
Rozgrywek regionalnych lub Finału.
11. W przypadku nałożenia kary runda nie jest przerywana.

§6

Rozgrywki regionalne
1. Rozgrywki regionalne zostaną przeprowadzone w okresie od 13.05.2019 r. do
07.06.2019.
2. Rozgrywki regionalne organizowane są we wskazanych przez Zleceniodawcę
jednostkach Lasów Państwowych, przy współudziale Organizatora, zgodnie z aktualną
mapą Rozgrywek regionalnych dostępną na stronie www.zywiolylasu.com.pl.
3. Rozgrywki regionalne będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w przedziale godzinowym 9:00-15:00. Dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych
Rozgrywek regionalnych będą dostępne na stronie www.zywiolylasu.com.pl.
4. Podczas Rozgrywki regionalnej każda Drużyna musi rozegrać 2 rundy gry. Do rankingu
wlicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich Zawodników z danej Drużyny
biorącej udział w danej Rozgrywce regionalnej, zdobytych w dwóch rundach oraz
sumę wyników czasowych, w jakim zostały rozegrane obie rundy gry.
5. W trakcie każdej Rozgrywki regionalnej 2 Zawodników z Drużyny będzie grało z 2
zawodnikami z 2 innych Drużyn:
a. Przed rozpoczęciem pierwszej rundy Drużyna siada przy jednym,
przypisanym jej stoliku.
b. W pierwszej rundzie 2 Zawodników z Drużyny będzie przesiadać się do
stolika Drużyny „po prawej” stronie.
c. Przed rozpoczęciem drugiej rundy Drużyna siada przy jednym, przypisanym
jej stoliku.
d. W drugiej rundzie Zawodnicy, którzy przesiadali się, pozostają na swoich
miejscach, a przesiadają się do stolika „po prawej” Zawodnicy, którzy w
poprzedniej rundzie nie zmieniali miejsc.
e. W Rozgrywkach regionalnych każdy Zawodnik/Zawodniczka Drużyny musi
wziąć udział w dwóch rundach.
6. Schemat przebiegu Rozgrywki regionalnej obrazuje poniższa infografika:

7. Zawodnicy dwóch Drużyn zasiadają do stołu naprzemiennie, to znaczy, że Zawodnicy
z tej samej Drużyny siedzą naprzeciwko siebie:

8. Zasady gry „Żywioły Lasu” określa instrukcja gry. Pierwszy gracz będzie wyłaniany w
wyniku losowania.
9. Na każdym stole znajdować się będzie tak samo predefiniowany przez Sędziów stos
„wydarzeń pogodowych”.
10. Każda runda może trwać nie dłużej niż 60 minut. W przypadku gdy runda po upływie
60 minut nie będzie zakończona (tj. pozostaną do rozegrania kolejne tury), runda jest
przerywana. Wynikiem punktowym rundy jest suma punktów uzyskanych przez
Zawodników do momentu przerwania rundy.
11. W przypadku gdy do Rozgrywki regionalnej zgłosi się tylko jedna Drużyna, to:

a) Rozgrywka nie odbywa się.
b) Zawodnicy otrzymają nagrody i dyplomy.
c) Drużyna otrzyma 400 punktów oraz następujący czas – 90 min. 00 s.
12. Na stronie www.zywiolylasu.com.pl umieszczony jest bieżący ranking wszystkich
Drużyn biorących udział w Turnieju. Organizator będzie aktualizował ranking nie
później niż w ciągu 24 godzin po zakończeniu danej Rozgrywki regionalnej.
13. Osiem najlepszych Drużyn z rankingu, o którym mowa w punkcie poprzednim,
wejdzie do Finału. Organizator powiadomi telefonicznie oraz e-mailowo Opiekunów
zwycięskich Drużyn o zakwalifikowaniu się do Finału po zakończeniu wszystkich
Rozgrywek regionalnych.
14. W przypadku remisu punktowego o miejscu w rankingu decyduje czas rozegrania
dwóch rund w Rozgrywce regionalnej przez daną Drużynę. Czas mierzony jest przez
Sędziów dla każdej Drużyny w każdej rundzie (osobno dla każdej pary z Drużyny).
Liczona będzie suma wyników czasowych dla każdej pary z danej Drużyny podczas
każdej rundy. Wyższe miejsce w rankingu zajmie Drużyna, która uzyska krótszą łączną
sumę wyników czasowych.

§7
Finał
1. Finał odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
przy ulicy Grójeckiej 127 w Warszawie. Finał przygotuje i poprowadzi Organizator.
2. Finał odbędzie się w piątek 14.06.2019, w godzinach wskazanych przez Organizatora.
3. Finał zostanie rozegrany na tych samych zasadach, które obowiązują dla Rozgrywek
regionalnych.
4. W Finale może wziąć udział maksymalnie 8 Drużyn.
5. Dodatkowo stos „wydarzeń pogodowych” będzie predefiniowany przez Sędziów i
będzie inny niż stos używany podczas Rozgrywek regionalnych.
6. W przypadku, gdy w Finale na którymkolwiek z ośmiu miejsc znajdą się ex aequo dwie
lub więcej Drużyn, o tym, która z Drużyn zostanie na tym miejscu, a która spadnie o
jedno miejsce niżej, decydują zasady gry opisane w instrukcji gry w części
poświęconej remisowi w grze.
7. Zwycięzcami Turnieju będą Zawodnicy Drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca w
Finale.
8. Wyniki Turnieju (ranking finałowy) zostaną ogłoszone w trakcie Finału, a także na
stronie internetowej Organizatora www.zywiolylasu.com.pl i Zleceniodawcy.

§8
Zastrzeżenia
1. Opiekun Drużyny może zgłosić zastrzeżenia co do przebiegu danej rundy Turnieju lub
rozstrzygnięcia danej rundy. Drużyna za pośrednictwem swojego Opiekuna może
zgłosić zastrzeżenia, w trakcie rundy i w ciągu 15 minut od chwili zakończenia danej
rundy.
2. Zastrzeżenia składa się w formie pisemnej do Sędziego Głównego, wskazując
Drużynę, która zgłasza zastrzeżenia oraz uzasadnienie.
3. Jeżeli zastrzeżenia są zasadne, Sędzia Główny podejmuje decyzję o usunięciu
nieprawidłowości, co uprawnia go do powtórzenia danej rundy lub innego rodzaju
decyzji mającej na celu usunięcie nieprawidłowości. Jeżeli koniecznym będzie
powtórzenie danej Rozgrywki regionalnej, Organizator może wyznaczyć kolejny
termin jej przeprowadzenia.
4. Sędzia Główny rozpatrzy zgłoszone zastrzeżenie w ciągu 30 minut od daty wpływu
zastrzeżenia oraz wyda swoją decyzję na odwrocie zgłoszonych zastrzeżeń wraz z
motywami rozstrzygnięcia.

§9
Nagrody
1. Wszyscy Zawodnicy w ramach Rozgrywek regionalnych otrzymają dyplomy
uczestnictwa. Dyplomy zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu
poszczególnych Rozgrywek regionalnych.
2. Każdy z Zawodników 3 najlepszych Drużyn w poszczególnych Rozgrywkach
regionalnych otrzyma nagrodę w postaci publikacji „Leśny survival”. Nagrody zostaną
wydane bezpośrednio po zakończeniu każdej Rozgrywki regionalnej.
3. Każda Placówka reprezentowana przez Drużyny na etapie Rozgrywek regionalnych,
otrzyma dyplom potwierdzający udział reprezentacji Placówki w Rozgrywce
regionalnej.
4. Nagrodami w Finale są:
a. dla każdego z Zawodników Drużyny, która zajęła I miejsce – nagrody rzeczowe
o wartości do 699 zł brutto;
b. dla każdego z Zawodników Drużyny, która zajęła II miejsce – nagrody
rzeczowe o wartości do 599 zł brutto;

c. dla każdego z Zawodników Drużyny, która zajęła III miejsce – nagrody
rzeczowe o wartości do 399 zł brutto.
5. W przypadkach, w których przyznana Zwycięzcy nagroda podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Zwycięzcy zostanie przyznana
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie
należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana
właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku.
6. W przypadku rezygnacji przez Zawodnika z odbioru nagrody, rezygnacja obejmuje
również nagrodę pieniężną, o której mowa w § 9 ust. 5.
7. Nagrody zostaną wydane Zawodnikom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Finału z
zastrzeżeniem § 9 ust. 13. Opiekun Drużyny potwierdza odbiór wręczenia nagród
Zawodnikom.
8. Wszyscy Zawodnicy Drużyn, którzy brali udział w Finale, po jego zakończeniu
otrzymają dyplomy uczestnictwa.
9. Placówki, z których pochodziły Drużyny zajmujące w Finale miejsca I, II lub III,
otrzymają nagrody w postaci:
a. dla Placówki, której Drużyna zajęła I miejsce: nagrody rzeczowe w postaci
wyposażenia do pracowni przyrodniczych w pomoce naukowe; o łącznej
wartości całej nagrody 3000 zł brutto;
b. dla Placówki, której Drużyna zajęła II miejsce: nagrody rzeczowe w postaci
wyposażenia do pracowni przyrodniczych w pomoce naukowe; o łącznej
wartości całej nagrody 2000 zł brutto;
c. dla Placówki, której Drużyna zajęła III miejsce: nagrody rzeczowe w postaci
wyposażenia do pracowni przyrodniczych w pomoce naukowe; o łącznej
wartości całej nagrody 1500 zł brutto.
10. Nagrody dla Placówek zostaną wydane w terminie do 14 dni od dnia rozegrania
Finału. W porozumieniu z przedstawicielem Placówki Organizator dostarczy je do
Placówek. Nagroda przepada, jeżeli w wyznaczonym przez Organizatora terminie
Placówka: nie wyrazi zgody na dostarczenie nagrody, nie uzgodni sposobu oraz
terminu jej wręczenia.
11. Zwycięzca ani Placówka nie mogą przenieść praw do nagród na osoby trzecie.
12. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.
13. Warunkiem wydania nagrody (wskazanej w § 9 ust. 4) Zawodnikowi z Drużyny, która
zajęła I, II lub III miejsce w Finale, będzie przekazanie Organizatorowi wszelkich
danych niezbędnych do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i
nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z
kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla

Zawodnika, w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zawodnika prośby o podanie
tych danych.
14. Nagrody w Turnieju podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.1509 t.j.). Płatnikiem
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród jest
Organizator.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie
www.zywiolylasu.com.pl.
2. Na stronie internetowej www.zywiolylasu.com.pl znajduje się harmonogram
Rozgrywek regionalnych (daty i miejsca poszczególnych rozgrywek).
3. Komunikacja z Organizatorem Turnieju możliwa jest za pomocą adresu e-mail:
kontakt@zywiolylasu.com.pl.
4. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z udziałem w Turnieju jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.
5. Dane Opiekunów, Zawodników, rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych
Zawodnika, który wygrał nagrodę w Finale oraz osób odbierających nagrody dla
Placówek będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 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) innymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz Polityką prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu Turnieju. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów
określonych w Polityce Prywatności jest Organizator.
6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji
Turnieju podmiotowi trzeciemu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania, z ważnych przyczyn, zmian w
niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 3dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Turnieju www.zywiolylasu.com.pl.
O wszystkich zmianach Opiekunowie zakwalifikowanych Drużyn zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nich w formularzu
zgłoszeniowym.

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów
organizacji Turnieju.
9. Zleceniodawca lub Organizator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody,
które mogą wystąpić z przyczyny odwołania lub zmiany terminu Turnieju.
10. Naruszenie przez Zawodników lub Opiekunów drużyn biorących udział w Turnieju
któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie
nieprawdziwych danych, naruszenie przepisów prawa lub ogólnie przyjętych zasad
życia społecznego, w związku z uczestnictwem w Turnieju, upoważnia Zleceniodawcę
do wykluczenia ww. osób z Turnieju i dyskwalifikacji Drużyny wraz z utratą prawa do
nagród.
11. Opiekunowie i Zawodnicy odpowiadają za szkody, jakie wyrządzili w obiekcie
organizacji jakiegokolwiek wydarzenia organizowanego w ramach Turnieju.
12. Zleceniodawca ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności
nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Opiekunów Drużyn.

z

tytułu

13. Zleceniodawca ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione
oraz skradzione podczas Turnieju.
14. Ostateczna wykładnia postanowień Regulaminu należy do Zleceniodawcy. Kwestie
związane z przebiegiem Turnieju i nieprzewidziane Regulaminem rozstrzyga
Organizator w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich
danych osobowych, 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 oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w związku z dokonaną przez zgłaszającego rejestracją Drużyny do udziału w wydarzeniach w
ramach strony internetowej www.zywiolylasu.com.pl oraz Turnieju gry planszowej „Żywioły
lasu”.
Polityka Prywatności jest dostępna zarówno pod adresem niniejszej strony internetowej, jak
i w siedzibie Administratora.
Administratorem danych osobowych jest El Padre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa, nr KRS: 0000300644, nr NIP:
5213473972
Jakie dane osobowe zbieramy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej.
Zbieramy następujące dane osobowe:
a) Opiekunów lub osób odbierających w imieniu Placówki nagrodę:
- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- dane placówki szkolnej, w której zgłaszający pracuje bądź z którą współpracuje;
b) Zawodników biorących udział w Turnieju:
- imię,
- nazwisko,
- dane placówki szkolnej, do której uczęszcza Zawodnik,
- wiek,
- imiona i nazwiska rodziców;

c) ponadto dla Zawodników, którzy wygrali nagrodę w Finale:
- adres zamieszkania,
- datę urodzenia,
- numer PESEL,
- dane właściwego Urzędu Skarbowego;
d) rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych Zawodników, którzy wygrali nagrody w
Finale:
- imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania,
- ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Jakie stosujemy środki ochrony?
EL PADRE Sp. z o. o. dokłada wielu starań, żeby maksymalnie zabezpieczyć dane osobowe
podawane przez osoby zgłaszające. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne mające na celu ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
Ponadto chroni dane osobowe w następujący sposób:


dostęp do jest szyfrowany (https);



komunikacja z witryną odbywa się w całości za pośrednictwem serwerów
znajdujących się na terenie Polski;



dostępy do podawanych danych osobowych jest szyfrowany;



aktualizacje używanego oprogramowania są prowadzone na bieżąco.

Wszelkiego rodzaju dane o osobach oraz od osób odwiedzających serwis są traktowane przez
Administratora oraz podmioty przetwarzające jako poufne.
Cel zbierania danych
Zbieramy dane osobowe osób korzystających ze strony www.zywiolylasu.com.pl, osób
biorących udział w Turnieju, tj. Zawodników, którzy będą zwycięzcami Turnieju oraz
przedstawicieli Placówek odbierających w jej imieniu nagrodę, w następujących celach:
- umożliwienia dokonania zgłoszenia Drużyny z danej szkoły,
- weryfikacji dokonanych zgłoszeń,
- komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia (Opiekuna/Opiekunki),

- przyjmowania i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji lub zastrzeżeń w związku z
dokonanym zgłoszeniem,
- odbioru nagród przez Placówkę,
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego związanych z
przyznaniem nagród.
Podawane dane osobowe w procesie dokonywania zgłoszenia i korzystania ze strony
www.zywiolylasu.com.pl, a także w celu odbioru nagrody dla jest dobrowolne, jednak ich
podanie jest niezbędne w celu wykonania celów, do jakich przeznaczona jest witryna, w tym
dokonania skutecznego zgłoszeń, ich weryfikacji oraz komunikacji z osobą zgłaszającą lub
przedstawicielem Placówki.
Podstawa przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy:
- na podstawie zgody, która została nam udzielona przez osobę dokonującą zgłoszenia w
ramach witryny www.zywiolylasu.com.pl (art. 6 pkt 1 lit a RODO),
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora,
tj.
zapewnienia
funkcjonowania
strony
internetowej
www.zywiolylasu.com.pl, umożliwienia korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem (art. 6
pkt 1 lit f RODO),
- do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w związku z przyznaniem nagród
(art. 6 ust. 1 c RODO),
- do wypełnienia obowiązku przekazania na rzecz Placówki nagrody zgodnie z
postanowieniami Regulaminu (art. art. 6 pkt 1 lit f oraz art. 6 ust. 1 c RODO).
Sposób wykorzystania danych
Dane osobowe osoby, której dotyczą, są przetwarzane w siedzibie przy ul. Galopu 6, 02-822
Warszawa oraz w siedzibie podmiotu, z którym Administrator współpracuje w ramach
obsługi witryny www.zywiolylasu.com.pl, przy ul. Wielickiej 36/3, 02-657 Warszawa, Polska.
Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Warszawie przy ul. Wielickiej 36/3, 02-657
Warszawa.
Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotowi, z którym Administrator
współpracuje w związku z obsługą strony internetowej www.zywiolylasu.com.pl, tj.

Marcinowi Żołynia2, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą MIZZO
PROFESSIONAL WEBSITES MARCIN ŻOŁYNIA, Ul. Wielicka 36/3, 02-657 Warszawa, nr NIP:
8161524787.
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są przez okres ważności udzielonej zgody. Ponadto dane
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia projektu, w którym
zgłoszona szkoła weźmie udział oraz ewentualnie do celów sprawozdawczych wynikających z
zakończenia projektu.
Jeżeli dane osobowe potrzebne są do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków
prawnych, przechowywane są one do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowania
danych wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą
przechowywane do momentu przedawnienia tych roszczeń.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, która uzna, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są niepoprawne
lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia.
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres e-mail:
iodoelpadre@baraniewski.pl.
Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ową zgodę cofnąć w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych
należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adw. Jakubem
Baraniewskim, wysyłając wiadomość e-mail na adres iodoelpadre@baraniewski.pl lub list na
adres El Padre Sp. z o.o., ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa. Nasz Inspektor Ochrony Danych
Osobowych rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii
wspólnie z osobą, która złożyła skargę.
Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do
tego organu.
2

Tylko w zakresie: umożliwienia dokonania zgłoszenia Drużyny z danej szkoły, weryfikacji dokonanych
zgłoszeń, komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia (Opiekuna/ki), przyjmowania i rozpatrywania zgłaszanych
reklamacji lub zastrzeżeń w związku z dokonanym zgłoszeniem.

Zmiana
Administrator ma prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności, o czym poinformuje
swoich Użytkowników z 3-dniowym wyprzedzeniem w szczególności w związku ze zmianami,
rozbudowaniem, uzupełnieniem funkcjonalności, zmianą warunków technicznych, zmianą
obowiązujących przepisów prawa oraz konieczności dostosowania Polityki prywatności.

