REGULAMIN
„Konkursu dla Klubów Sportowych o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych”
§l
1. Organizatorem Konkursu dla Klubów Sportowych o dofinansowanie na promocję Lasów
Państwowych (dotyczącą w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania
wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej
i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów
lasu dla codziennych potrzeb) jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; ul. Grójecka 127, 02–124 Warszawa; NIP
526-21-65-963 (zwane dalej „Organizatorem” lub „CILP”).
2. Uczestnikami Konkursu mogą być Kluby Sportowe (zwane dalej także: „Kluby”, „Uczestnicy”),
których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadzące działalność odpłatną pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a tym
samym posiadające uprawnienia do wystawiania rachunków lub faktur.
3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest dostępny
na stronie internetowej Organizatora: www.cilp.lasy.gov.pl.
4. Zgłoszenie Wniosku konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie Klubów Sportowych, które otrzymają dofinansowanie
w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto na promocję Lasów
Państwowych.
§2
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.
3. Konkurs trwa od 12 kwietnia 2022 roku do 30 września 2022 roku, przy czym Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany wskazanych terminów.
§3
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której
wchodzi 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Członków komisji konkursowej powołuje Dyrektor CILP.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Organizatora, który otwiera i zamyka jej
posiedzenia.
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4. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów
z tytułu udziału w jej pracach.
§4
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Klubów Sportowych, które otrzymają dofinansowanie
w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto na promocję Lasów
Państwowych.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie Wniosku przez Uczestnika. Formularz Wniosku
dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.cilp.lasy.gov.pl.
3. Kryterium wyboru

Wniosku

stanowi

zakres

działań

promocyjnych

zaproponowanych

przez Uczestnika we Wniosku. Za najkorzystniejsze warunki Wniosku uznaje się działania
o jak najszerszym zakresie mającym na celu promocję Lasów Państwowych, której efektem będzie
kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych.
4. Katalog działań promocyjnych, które Uczestnik może zaproponować we Wniosku posiada charakter
otwarty.
5. Sposób składania Wniosków:
1) Wniosek składa uprawniony do reprezentacji Reprezentant Klubu Sportowego na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) Wniosek należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail: konkurs.ks@cilp.lasy.gov.pl, w terminie do 30 września
2022 roku;
3) Wnioski złożone po terminie 30 września 2022 roku nie będą rozpatrywane;
4) Wniosek należy sporządzić w języku polskim;
5) Po złożeniu Wniosku, a przed upływem terminu składania Wniosków, Uczestnik może
wprowadzić zmiany do złożonego Wniosku. W tym celu Uczestnik składa zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian do Wniosku, które musi zostać złożone według takich samych zasad,
jakie obowiązują na etapie składania pierwotnego Wniosku;
6) Przed upływem terminu składania Wniosków Uczestnik może wycofać się z udziału
w konkursie. W tym celu Uczestnik składa zawiadomienie o cofnięciu Wniosku, które musi
zostać złożone według takich samych zasad, jakie obowiązują na etapie składania pierwotnego
Wniosku;
7) Daty realizacji działań promocyjnych ujętych we Wniosku powinny mieścić się w określonym
przedziale czasowym, tj. planowane przedsięwzięcia powinny być realizowane między
12 kwietnia 2022 roku a 30 listopada 2022 roku;
8) Wniosek powinien zostać złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą
realizacji przedsięwzięcia/projektu wskazanego we Wniosku.
6. Uczestnik jest związany Wnioskiem przez okres trwania Konkursu.
7. Komisja Konkursowa pozostawia bez rozpatrzenia Wnioski, które nie odpowiadają warunkom
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konkursu dotyczącym sposobu i terminom składania Wniosków bądź zostały złożone po upływie
wyznaczonego terminu składania wniosków.
8. Wnioski konkursowe spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.
9. Komisja Konkursowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, podczas których
dokonuje bieżącej oceny zgłaszanych Wniosków, a następnie wyłania zwycięzców, biorąc pod
uwagę zakres oraz rodzaj zaproponowanych we Wnioskach działań promocyjnych.
10. Komisja Konkursowa sporządza każdorazowo protokół z danego posiedzenia, który zawiera
w szczególności poniższe informacje:
1) imiona i nazwiska Przewodniczącego oraz Członków Komisji Konkursowej;
2) listę uczestników dopuszczonych i niedopuszczonych do Konkursu wraz z uzasadnieniem;
3) liczbę złożonych Wniosków, w tym ze wskazaniem Wniosków spełniających oraz
niespełniających warunków formalnych;
4) wyniki rozstrzygnięć podjętych przez Komisję Konkursową wraz z uzasadnieniem wyboru
Wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
11. Rozpatrywanie Wniosków przesłanych do czasu posiedzenia Komisji Konkursowej uważa się
za zakończone z chwilą podpisania Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.
12. Przewodniczący Komisji Konkursowej każdorazowo podaje informacje o bieżących wynikach
Konkursu w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania protokołu z posiedzenia Komisji
Konkursowej, w formie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, w zakładce
dedykowanej Konkursowi.
13. Warunkiem dofinansowania przedsięwzięć wyłonionych w ramach postępowania Konkursowego
w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto na promocję Lasów
Państwowych jest podpisanie przez Organizatora i Uczestnika stosownej Umowy o wykonanie
działań promocyjnych (projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
14. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§5
1. Administratorem danych osobowych zawartych we Wniosku jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; ul. Grójecka 127, 02–124
Warszawa; NIP 526-21-65-963.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej we Wniosku oraz w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes
administratora.
3. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą wykorzystywane podczas prowadzenia Konkursu
oraz będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych.
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4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania
przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych (RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.).
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie
mógł być zrealizowany na zasadach określonych w RODO.
6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której
dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile dotyczące jej
osoby.
7. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
10. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym: cilp@cilp.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z Organizatorem.

§6
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Uczestników powstałe
w wyniku odwołania Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym
Regulaminie, jak również prawo do przerwania lub odwołania Konkursu, o czym niezwłocznie
poinformuje na swojej stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania
wiążącej wykładni zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Kwestie sporne, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, będą rozstrzygane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej
Organizatora.
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