
REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU EKO HESTIA SPA

§ 1. Przedmiot i cel Konkursu
1. Organizatorami konkursu pod nazwą „EKO HESTIA SPA” (dalej jako „Konkurs”) są:

1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1,  
81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812, NIP 585-00-01-690, 
o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, opłaconym w całości – zwane dalej „Fundatorem”;

2) Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy, przy ul. Czarny Potok 27/24, 
33-380 Krynica – Zdrój, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136278, NIP: 123-08-79-373 
– zwane dalej „Partnerem”.

2. Celem Konkursu jest promocja nowatorskich i skutecznych samorządowych działań 
proekologicznych oraz inwestycji związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, 
zrealizowanych przez gminy posiadające status uzdrowiska, oraz nagrodzenie jednej gminy 
uznanej przez Komisję Konkursową za najlepszą w tym zakresie.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – gminy 

(w tym o statusie miasta), które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony 
uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska w rozumieniu stosownych 
przepisów, członkowie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

2. W kwalifikacji Konkursowej uwzględniane będą działania proekologiczne oraz przynoszące 
efekty ekologiczne co najmniej na terenie danej gminy uzdrowiskowej, projekty i programy m. in. 
z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, aktywizujące 
społeczność lokalną, kreujące liderów itp. 

 Na potrzeby Konkursu, działania realizowane przez własne jednostki organizacyjne gminy jako 
uczestnika Konkursu (w ramach realizacji zadań publicznych gminy) są traktowane jak działania 
własne uczestnika.

§ 3. Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe:
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do dnia 30 czerwca 2021 r. 

wypełnionego, kompletnego i podpisanego zgłoszenia konkursowego (zgłoszenie należy 
wypełnić pismem maszynowym), sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.
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2. W imieniu uczestnika zgłoszenia do Konkursu dokonywać mogą Prezydenci, Burmistrzowie, 
Wójtowie oraz osoby upoważnione. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

3. Wzór zgłoszenia do Konkursu można pobrać ze strony internetowej dedykowanej konkursowi 
EKO HESTIA SPA lub www.sgurp.pl, w zakładce Konkurs EKO HESTIA SPA. Zgłoszenie konkursowe 
należy dostarczyć – przed upływem terminu określonego w ust. 1 – w wersji papierowej 
i elektronicznej w następujący sposób:

a. w wersji elektronicznej – na adres Partnera: biuro@sgurp.pl 
b. w wersji papierowej – do siedziby Partnera na adres: 33-380 Krynica-Zdrój,  

ul. Czarny Potok 27/24, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi 
pocztowe lub kurierskie, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
Konkurs EKO HESTIA SPA 

4. Laureat Konkursu nie może uczestniczyć w kolejnych czterech edycjach Konkursu. 

5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej jst informacji 
na temat VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA.

§ 4. Komisja Konkursowa i zasady oceny zgłoszeń:
1. Oceny nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokona powołana przez Organizatorów Komisja 

Konkursowa. W terminie uzgodnionym z Wójtem /Burmistrzem/ Prezydentem danej gminy – 
uczestnika Konkursu, Komisja Konkursowa przeprowadzi wizytację gmin zgłoszonych do Konkursu.

2. Zgłoszenia konkursowe złożone niezgodnie z §3 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu, niepodpisane lub 
nieprawidłowo wypełnione (niekompletne), nie będą podlegały ocenie Komisji.

3. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę: 

a. Działania proekologiczne zrealizowane w latach 2016–2020.

b. Zasięg terytorialny inwestycji (miasto, gmina, powiat, województwo itp.).

c. Uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska gminy 
– uczestnika Konkursu.

d. Poniesione nakłady finansowe (zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i środków własnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

e. Uzasadnienie zgłoszenia.

f. Przedstawione plany w zakresie wykorzystania środków finansowych pochodzących 
z nagrody.

4. Konkurs odbędzie się dwuetapowo:

a. Do pierwszego etapu zostaną zakwalifikowane zgłoszenia konkursowe, które uzyskały 
akceptację Komisji Konkursowej.

b. W drugim etapie Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu na podstawie łącznej oceny 
wyników pierwszego etapu. 

§ 5. Nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagrody:
1. Nagroda Główna w Konkursie jest nagrodą pieniężną. Wartość nagrody wynosi 100.000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) brutto.

2. Nagroda musi zostać przeznaczona przez Laureata Konkursu na sfinansowanie dalszych działań 
o charakterze proekologicznym na terenie nagrodzonej gminy, np. w postaci: 

a. instalacji solarnych lub baterii fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 
(przedszkola, szkoły, placówki kultury i sztuki, domy pomocy społecznej, obiekty sportowe 
itp.),
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b. inwestycji w OZE,

c. realizacji nasadzeń o charakterze zieleni urządzonej i terenów parkowych,

d. działań edukacyjnych w zakresie ekologii z widocznymi lub udokumentowanymi efektami 
podjętych działań.

3. Oprócz nagrody pieniężnej, Laureat Konkursu otrzyma od Fundatora dyplom i statuetkę. 

4. Nagrodami dodatkowymi za zdobycie drugiego, trzeciego i czwartego miejsca w Konkursie są 
roczne ubezpieczenia od szkód środowiskowych.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w terminie ustalonym przez Fundatora 
i Partnera. 

6. Wręczenie Laureatowi Konkursu potwierdzenia przyznania nagrody pieniężnej, dyplomu 
i statuetki, odbędzie się w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową po zakończeniu 
drugiego etapu Konkursu. O miejscu i terminie uroczystości uczestnicy Konkursu zostaną odrębnie 
powiadomieni pisemnie, ze stosownym wyprzedzeniem.

7. Wypłaty kwoty nagrody na rzecz Laureata dokona Partner, po podpisaniu stosownej umowy 
pomiędzy Laureatem a Partnerem.

8. Laureat konkursu zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o finansowaniu projektu z nagrody 
konkursu EKO HESTIA SPA w postaci tablicy informacyjnej. Projekt tablicy informacyjnej zostanie 
uzgodniony z biurem SGU RP.

§ 6. Postanowienia końcowe:
1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami nie będą zwracane.

2. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzygają  wspólnie 
Organizatorzy. W zasadniczych przypadkach istnieje możliwość zmiany postanowień Regulaminu, 
o czym uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni.

3. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

 biuro@sgurp.pl
4. Przystąpienie do Konkursu (poprzez nadesłanie zgłoszenia konkursowego) oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wyniki Konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundatora 
i Partnera.

§ 7. Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 
ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica Zdrój, tel. +48 18 477 74 50.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych 
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu.
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