
 
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

pt. ZMIANA PIECA NA EKO 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ  

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU SP. Z O.O. 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu pn. ZMIANA PIECA NA EKO („Konkurs”) jest Spółka: Zakład Usług 

Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. . z siedzibą w Strzegomiu (58-150), ul. Aleja Wojska 
Polskiego 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000460803, NIP: 8842746514, REGON: 022032891, kapitał zakładowy                          
w wysokości 5.215.000,00 zł, wpłacony w całości („Organizator”). 

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2021  roku  od godz. 8:00 do dnia                         
16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz 
Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak  również  prawa 
i obowiązki Organizatora oraz Uczestników (Laureatów) Konkursu. 

4. Konkurs ma na celu promowanie działań proekologicznych i zachęcanie mieszkańców do 
podejmowania działań, mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy 
Strzegom, poprzez wyłonienie 8 Laureatów Konkursu (osób które dokonały wymiany piecy 
na ekologiczne) i przyznanie im nagród na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
6. Uczestnik przystępując do Konkursu  potwierdza,  że  zapoznał  się  i  akceptuje  wszystkie 

postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie Uczestnika, który nie zaakceptuje treści 
niniejszego Regulaminu oraz nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie będzie 
podlegało rozpatrzeniu.  

7. Konkurs jest organizowany na terenie Gminy Strzegom. 
8. Partnerem w Konkursie jest Gmina Strzegom z siedzibą w Strzegomiu (58-150), Rynek 38,  

NIP: 8842365255, REGON: 890718372 (“Partner”). 
9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą  której  wynik  zależy  od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie                        
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020r., poz. 2094 z późn. zm.). 

 
§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające w zamieszkiwanym 

przez siebie domu jednorodzinnym, znajdującym się na terenie Gminy Strzegom 
wymieniony i działający piec (źródło ciepła) posiadający deklarację zgodności lub 
dokument potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu, będące jedynym lub 
podstawowym stałym źródłem ogrzewania, którego montaż (zakup) został dokonany w 
okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Do konkursu mogą zostać 
zgłoszone źródła ciepła, które nie otrzymały dofinansowania z innych źródeł. 

2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie 
wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego. 

3. Każda osoba będąca Właścicielem nieruchomości może wziąć udział w konkursie tylko raz. 



4. Każde następne zgłoszenie osoby lub dotyczące domu które biorą już udział w Konkursie 
nie będzie podlegało rozpatrzeniu. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 
najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu są pracownicy oraz osoby 
pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem 
Konkursu. Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, 
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę 
pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także inną osobę prowadzącą 
wspólne gospodarstwo domowe. 

6. Łącznymi warunkami udziału w Konkursie i otrzymania nagrody są: 
1) posiadanie tytułu prawnego do domu jednorodzinnego, w którym został wymieniony 

piec  (źródło ciepła), 
2) wykonana w domu w okresie pomiędzy 01 stycznia 2019 roku a  31 grudnia 2020 roku 

wymiana pieca na fabrycznie nowy, spełniający wymagane ogólnie obowiązującymi w 
dniu zakupu (montażu) przepisami normy emisji spalin, 

3) posiadanie dowodu(ów) zakupu (montażu) pieca, spełniającego wymagane ogólnie 
obowiązującymi przepisami normy emisji spalin, 

4) złożenie przez Uczestnika Oświadczenia ws. zapoznania się z treścią Regulaminu 
Konkursu, nie wnoszenia do niego uwag oraz pełnej akceptacji warunków Konkursu 
wskazanych w Regulaminie 

5) złożenie w przez Uczestnika Zgłoszenia w terminie, formie i na zasadach 
przewidzianych w niniejszym Regulaminie, potwierdzającego spełnianie warunków 
udziału w Konkursie. 

7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na: 
1) wykorzystanie przez Organizatora lub Partnera swojego imienia, nazwiska oraz 

wizerunku, a także imion, nazwisk i wizerunków pozostałych osób zarejestrowanych 
na zdjęciach dla celów promocji Konkursu oraz jego efektów, 

2) wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora    
lub Partnera ze zdjęć przekazanych przez uczestnika Konkursu lub  zarejestrowanych 
podczas wizyt dokumentacyjnych, a także ze swojego imienia, nazwiska oraz 
wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach lub na wszelkich znanych w chwili jego 
utworzenia przez Organizatora lub Partnera polach eksploatacji; 

3) ewentualny publiczny udział w uroczystości wręczenia nagród oraz sesji zdjęciowej                   
z wyżej wymiennego zdarzenia,  

4) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub Partnera dla potrzeb 
promocji Konkursu. 
 
 

§3 
Przebieg konkursu 

 
1. Celem wyłonienia Laureata Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (“Komisja Konkursowa”) składającą 
się z co najmniej trzech przedstawicieli Organizatora. 

2. W celu udziału w Konkursie należy pobrać zgłoszenie konkursowe („Zgłoszenie”)                          
- pobierając formularz znajdujący się na stronie Organizatora: https://zuk.strzegom.pl, 
następnie wypełnić go czytelnie drukowanymi literami (kolorem czarnym lub niebieskim – 
komputerowo, maszynowo lub odręcznie), po czym złożyć  osobiście.  Wypełniony druk 
Zgłoszenia w  siedzibie Organizatora w określonym w Regulaminie terminie. O zachowaniu 
terminu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu Zgłoszenia do Organizatora (Biuro 
Zarządu Spółki Organizatora I p. budynku ,ul. Aleja Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu).  

https://zuk.strzegom.pl/


3. Organizator wyłoni 8 Laureatów Konkursu spośród osób (Uczestników Konkursu), którzy  
złożyli wymagane Zgłoszenia, odpowiadające wymaganiom formalnym Regulaminu 
Konkursowego których odpowiedzi zostaną uznane przez komisję za najlepsze.   

4. Zgłoszenie konkursowe („Zgłoszenie”) musi zawierać:  
1) dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres 

e-mail), 
2) informacje o rodzaju i lokalizacji budynku mieszkalnego, 
3) Dokumentację zakupu pieca oraz dokonania jego wymiany 
4) zdjęcia źródła ciepła lub pomieszczenia, w którym znajduje się źródło ciepła. (w 

wywołane/wydrukowane w kolorze),    
5) krótką informację od 2 do około 10 zdań, stanowiących odpowiedź na pytania: 

„Dlaczego zdecydowałem(am) się na wymianę pieca? W jaki sposób zmiana pieca 
ułatwiła mi codzienne obowiązki ?” (“Pytanie konkursowe”), 

6) Wymagane niniejszym Regulaminem Oświadczenie Uczestnika ws. zapoznania się                     
z treścią Regulaminu Konkursu, nie wnoszenia do niego uwag oraz pełnej akceptacji 
warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie. 

5. Organizator  wymaga złożenie Zgłoszenia na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

6. Zgłoszenie konkursowe („Zgłoszenie”) musi  być zapakowane w białą kopertę z napisem 
„KONKURS” bez  podawania danych osobowych (adresowych) Uczestnika Konkursu 
(dane Uczestnika do chwili rozpatrzenia Zgłoszeń przez Komisję pozostają 
zanonimizowane). Organizator opatrzy składaną do niego kopertę pieczęcią wpływu, a 
kserokopię koperty wraz pieczęcią  wyda składającemu Zgłoszenie, jako potwierdzenie 
złożenia Zgłoszenia. 

7. Organizator nie stosuje środków technicznych i metod służących do wykrywania błędów  
w danych wprowadzanych przy dokonywaniu Zgłoszenia. 

8. Przesłane zgłoszenie nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub obrażających 
uczucia  religijne  lub  mogących  naruszać  prawa  lub  dobra  osobiste  osób  trzecich.  W 
przypadku umieszczenia w zgłoszeniu takich treści, Komisja Konkursowa ma prawo takie 
Zgłoszenie pozostawić bez rozpatrzenia. 

9. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą oraz 
oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do treści, które prześle Organizatorowi w 
Zgłoszeniu, ponosi pełną odpowiedzialność za możliwość ich publikacji a także oświadcza, 
iż treści nie naruszają praw osób trzecich. Jeżeli po publikacji treści do Organizatora zgłosi 
się osoba twierdząca, że poprzez publikację zostały naruszone jej prawa, wówczas 
Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich możliwych szkód, które mogły 
wyniknąć z ewentualnego naruszenia. 

10. Datą zamknięcia Konkursu jest 16 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00. Wszystkie Zgłoszenia, 
które zostaną złożone u Organizatora po tej dacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

11. Komisja Konkursowa ogłosi zamknięcie Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 
12. . W razie uzasadnionych wątpliwości, co do okoliczności i danych podanych przez 

Uczestnika konkursu w złożonym Zgłoszeniu Organizator (Komisja Konkursowa) może: 
1) wezwać Uczestnika do przedłożenia dodatkowych dokumentów (w tym oryginałów 

dokumentów) lub  wezwać Uczestnika do złożenia pisemnych wyjaśnień – w zakresie 
już przedłożonego Zgłoszenia oraz załączonych do niego dokumentów,  

2) wezwać Uczestnika do okazania lokalu, w którym znajduje się wymieniony piec 
(źródło ciepła), wyznaczając Uczestnikowi termin na dokonanie tej czynności,  

- pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia Zgłoszenia Uczestnika,  w wypadku  
niedopełnienia czynności wskazanych  w stosownym Wezwaniu. 
 
 



§4 
Wyłonienie Laureatów i przyznanie nagród 

 
1. Komisja Konkursowa wybierze 8 Laureatów Konkursu, spośród Uczestników   Konkursu, 

których odpowiedzi zostaną uznane przez komisję za najlepsze, którzy jednocześnie  
spełnią wszystkie  kryteria kwalifikacji, w tym  wymagania formalne dot. złożenia 
Zgłoszeń, określone w niniejszym Regulaminie  (Załączniku nr 1 do Regulaminu), a ich 
Zgłoszenie nie zostało pozostawione bez rozpatrzenia z przyczyn wskazanych w 
Regulaminie.  Komisja oceni określone odpowiedzi na Pytania konkursowe  kierując się 
własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność odpowiedzi Uczestnika do treści pytań, 
jak również spełnianie przez Uczestnika Konkursu wymaganych Regulaminem warunków 
formalnych – na zasadzie: „spełnia/nie spełnia”. 

2. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15:00. 
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
4. Każdy Laureat otrzyma nagrodę w wysokości brutto (przed pobraniem należnego 

podatku) 4.400,-zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych),  a wypłata nagrody                        
w kwocie netto nastąpi w kwocie netto z uwzględnieniem postanowień ust. 9 poniżej. 

5. Finansującym nagrody w Konkursie jest Partner Konkursu. 
6. Organizator powiadomi o wyborze Laureatów poprzez wiadomości wysłane telefonicznie 

(SMS) lub  drogą poczty elektronicznej – zgodnie z danym teleadresowymi podanymi 
przez Uczestnika Konkursu w Zgłoszeniu Konkursowym. Organizator ustali z Laureatami 
Konkursu datę odbioru nagrody w siedzibie Organizatora lub wyznaczonym przez niego 
miejscu. 

7. W przypadku braku kontaktu ze strony Laureatów w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości 
e-mail lub kontaktu telefonicznego Organizator trzykrotnie podejmie jeszcze próbę 
kontaktu telefonicznego (w przeciągu dwóch kolejnych dni roboczych) celem uzyskania 
wymaganych informacji. W przypadku braku kontaktu ze Laureatem dłuższego, niż 7 dni 
od momentu poinformowania Laureata nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji 
Organizatora. 

8. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na inne świadczenie  ekwiwalentne. 
9. Przed przekazaniem  (wypłatą) Nagrody Laureatowi - Organizator odprowadzi do 

właściwego  Urzędu Skarbowego zaliczkę (ryczałt)  na podatek dochodowy od osób 
fizycznych - według obowiązujących przepisów podatkowych. W związku z obowiązkiem 
podatkowym Laureat zobowiązuje się przekazać Organizatorowi, na jego wezwanie,  
dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego  W przypadku nieprzekazania 
wymaganych danych – Organizator może odmówić wypłaty nagrody. 

10. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Nagrody nie 
podlegają wymianie na inne świadczenie  ekwiwalentne. 

11. Warunkiem finalnym otrzymania nagrody jest przekazanie przez Laureata Organizatorowi 
następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL oraz 
udokumentowanie spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 6. Organizator 
zobowiązuje się do wykorzystania tych danych, na zasadach opisanych w § 5. W 
przypadku nieprzekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do przekazania 
nagrody w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu nagrody, uznaje się, że 
Laureat nie spełnia warunków udziału w Konkursie i traci prawo do nagrody. W takiej 
sytuacji Komisja Konkursowa poinformuje o przyznaniu nagrody, w sposób o którym 
mowa w ust. 6 i 7, kolejnego Uczestnika z największą liczbą punktów. 

12. Wręczenie nagród może odbyć  się (w zależności od aktualnych ograniczeń sanitarnych) 
na uroczystości zorganizowanej przez Organizatora lub Partnera, po udokumentowaniu 
przez wszystkich Laureatów Konkursu warunków wzięcia udziału w Konkursie i 



przekazaniu przez nich danych niezbędnych do otrzymania nagrody. 
13. Nadesłane Zgłoszenia konkursowe Uczestników, którzy nie zostali Laureatami Konkursu 

nie będą zwracane Uczestnikowi, lecz pozostawione w dokumentacji Organizatora.   
14. Ewentualne udostępnienie dokumentacji Konkursu (w tym nadesłanych Zgłoszeń) może 

być dokonane tylko na rzecz uprawnionych organów i tylko wyłącznie  na podstawie 
przepisów prawa. 

 
§ 5 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie,  będzie  wiązało  się  z  przetwarzaniem 
danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych 
w niniejszym paragrafie. 

2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon kontaktowy będą przetwarzane przez Organizatora, 
występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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, „RODO”). 

3. Dane osobowe we wskazanym w ust. 2 zakresie będą przetwarzane przez 
Organizatora i Partnera na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, 
przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu 
wyboru prawidłowych odpowiedzi przez Komisję oraz - w przypadku Laureatów 
Konkursu -  przyznania  i  wysyłki  Nagrody,  prowadzenia  komunikacji  elektronicznej 
w tym zakresie oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 jest art. 6 
ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku 
Laureatów Konkursu) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych i rozliczeniowych). 

5. Przygotowanie i przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie 
konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako 
wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym w 
ust. 2 zakresie. 

6. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w ust. 5 jest dobrowolne, jednak jest 
niezbędne, w celu uczestnictwa w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej 
wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi 
przystąpienie oraz uczestnictwo  w  Konkursie.  Uczestnicy    Konkursu, poprzez 
przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane 
pytanie Konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad 
przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie. 

7. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu - w niezbędnym zakresie - mogą 
uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Partnera, 
podmiotów przetwarzających  (w  szczególności  zapewniających  prawidłową 
obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora, obsługę rachunkowo-
księgową, obsługę prawną) oraz właściwy organ podatkowy. Wybrane odpowiedzi 
Konkursowe mogą zostać również opublikowane przez Organizatora i Partnera 
Konkursu (na administrowanych przez nich stronach internetowych) oraz w ich 
biuletynach  informacyjnych - w zakresie niepozwalającym na ich przypisanie do 
konkretnych Uczestników lub Laureatów Konkursu (nieidentyfikujących takich 
Uczestników lub Laureatów). 



8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Partnera do momentu 
zakończenia realizacji celów wskazanych w ust. 3 albo wcześniejszego wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, 
w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych 
osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne 
okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do 
czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym 
także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku wyboru 
Laureata w Konkursie). 

10. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu mają prawo do żądania udzielenia dostępu do 
dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność 
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), 
otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być 
egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod adresem 
siedziby Organizatora. 

11. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
Uczestnikom lub Laureatom przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w  siedzibie  Organizatora,  na stronie 

https://zuk.strzegom.pl oraz w biuletynie informacyjnym Organizatora. 
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie takiej rezygnacji 

pismenie osobiście lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na   
adres: biuro@zuk.strzegom.pl   z  informacją   o    takiej    rezygnacji.    Rezygnacja w 
przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje 
wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia 
przez Komisję albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana 
odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też 
prawa lub dobra osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych 
przez uczestników Konkursu. 

5. Organizator ponosi ewentualne koszty przekazania (wypłaty) nagród przyznanych w 
Konkursie, przy czym dopełnienie obowiązku podatkowego nastąpi  na zasadach 
określonych w § 4 ust. 9 Umowy. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał 
wpływu mimo zachowania  należytej  staranności  (siła  wyższa), w tym w szczególności z 
uwagi na bieżące uwarunkowania epidemiczne. W przypadku wystąpienia siły wyższej, 

https://zuk.strzegom.pl/
mailto:biuro@zuk.strzegom.pl


wykonanie zobowiązań zostanie zawieszone na okres równy działaniu siły wyższej. 
Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku 
niespełnienia przez Laureata Konkursu warunków otrzymania nagrody lub 
nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień 

niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz 
wszelkich kwestii związanych z Konkursem. 

10. Wszelkie  informacje  na  temat  Konkursu  Uczestnicy  mogą  uzyskać  kontaktując  się  z 
przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: biuro@zuk.strzegom.pl .  

11. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi odrębny dokument, z którym 
można zapoznać się pod adresem: https://zuk.strzegom.pl lub w siedzibie Organizatora. 

mailto:biuro@zuk.strzegom.pl
https://zuk.strzegom.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Kryteria kwalifikacji 
 

Element 
podlegający 

badaniu 

Kryteria 
kwalifikacji 

Ocena na zasadzie 

Odpowiedź na 
Pytania 
Konkursowe: 
„Dlaczego 
zdecydowałem(am) się 
na wymianę pieca? W 
jaki sposób zmiana pieca 
ułatwiła mi codzienne 
obowiązki. Jakie są 
pozytywne skutki mojej 
decyzji?” 

 

adekwatność Zgodność z zadanym pytaniem i 
tematyką konkursu. Długość 

odpowiedzi mieści się w przedziale 
od 2 do około 10 zdań (ilość zalecana 

przez Organizatora) 
 

 
spełnia/nie spełnia 

 
 
 

 Przedstawione 
informacje 

Wymagania 
formalne (w 
zakresie 
technicznym) 

posiadanie tytułu prawnego do domu 
jednorodzinnego, w którym został 
wymieniony piec  (źródło ciepła) 

 
spełnia/nie spełnia 

zakończone wykonanie w domu w 
okresie pomiędzy 01 stycznia               
2019 roku a  31 grudnia 2020 roku 
wymiany pieca na fabrycznie nowy, 
spełniający wymagane ogólnie 
obowiązującymi w dniu zakupu 
(montażu) przepisami normy emisji 
spalin, potwierdzone dokumentacją 
fotograficzną 

 
 
 

spełnia/nie spełnia 

posiadanie dowodu(ów) zakupu 
(montażu) pieca, spełniającego 
wymagane ogólnie obowiązującymi 
przepisami normy emisji spalin 

 
 

spełnia/nie spełnia 

Wymagania 
formalne (w 
zakresie 
złożonych 
oświadczeń) 

Złożenie przez Uczestnika 
Oświadczenia ws. zapoznania się z 
treścią Regulaminu Konkursu, nie 
wnoszenia do niego uwag oraz pełnej 
akceptacji warunków Konkursu 
wskazanych w Regulaminie 

 
spełnia/nie spełnia 

Złożenie w przez Uczestnika 
Zgłoszenia w terminie, formie i na 
zasadach przewidzianych w 
niniejszym Regulaminie 

 
spełnia/nie spełnia 

*  Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

Zgłoszenie Konkursowe (wzór) 
 

Niniejszym zgłaszam się do udziału w Konkursie ZMIANA PIECA NA EKO („ („Konkurs”) – 

organizowanym przez Spółkę: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. . z siedzibą 
w Strzegomiu (58-150), ul. Aleja Wojska Polskiego 75  
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 
PESEL: ………………………………………………………………….. 
e-mail: …………………………………………………………………. 
telefon kontaktowy: …………………………………………….. 
 
Zgłaszając do konkursu dom jednorodzinny w lokalizacji: 
………………………………………………………………………………………. 
do którego posiadam następujący tytuł prawny: 
………………………………………………………………………………………………. 
w którym została dokonana w dniu: 
…………………………………………………………………………………………………. 
wymiana źródła ciepła (pieca) na: 
…………………………………………………………………………………………………. 
na dowód czego przedstawiam (załączam): 

1)  dowód (dowody) zakupu (montażu) pieca (źródła ciepła -  …………załączników, 
2)  zdjęcia pieca (lub pomieszczenia w którym znajduje się piec) tj. - ……… załączników. 

 
oraz jednocześnie podaję odpowiedź na pytania: „Dlaczego zdecydowałem(am) się na 
wymianę pieca? W jaki sposób zmiana pieca ułatwiła mi codzienne obowiązki ?”: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że  zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu,  nie wnoszę do niego uwag       
oraz pełni akceptuję wszystkie warunki Konkursu wskazane w Regulaminie. 
 
Strzegom, dnia ……………………… 
 

………………………. 
(podpis Uczestnika) 


