Regulamin konkursu na najlepiej oświetlone gospodarstwo w ramach projektu
„Dark Sky Poland” Stowarzyszenia POLARIS-OPP
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej nr bud.
174, 34-340 Jeleśnia, KRS: 0000076686, NIP: 553-22-26-730; REGON; 072748515.
2. Konkurs na najlepiej oświetlone gospodarstwo w ramach projektu „Dark Sky Poland” zwany dalej
Konkursem, ma charakter edukacyjny i jego celem jest przybliżenie uczestnikom tematyki redukcji
zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz innych dziedzin pokrewnych w ramach projektu „Dark
Sky Poland” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020.
3. Konkurs dotyczy 5 regionów kraju, w których działania prowadzą liderzy regionalni Programu
Ciemne Niebo Polska w ramach projektu „Dark Sky Poland”:
- sołectwo Izdebno i Chalin w gminie Sieraków,
- sołectwo Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia,
- gmina Baligród,
- miasto Dobre Miasto,
- obszar Izerskiego Parku Ciemnego Nieba.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne bez względu na wiek, zamieszkałe w jednym
gospodarstwie tj. pod jednym adresem, będące właścicielami bądź zarządzającymi
nieruchomością, która zostaje zgłoszona do konkursu. Uczestnikiem konkursu jest więc
gospodarstwo domowe i osoby w nim zamieszkujące z jednego z obszarów określonych w pkt. 3.
5. Zadaniem uczestników jest zmodernizowanie zewnętrznego oświetlenia wokół gospodarstwa
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie www.ciemnieniebo.pl oraz dostępnymi
materiałami informacyjnymi projektu „Dark Sky Poland”. Dopuszcza się możliwość otrzymania
wsparcia ze strony lidera regionalnego Programu Ciemne Niebo – Polska.
6. O nagrodę w konkursie może ubiegać się uczestnik, który udowodni w sposób nie budzący
wątpliwości tj. metodą fotograficzną, filmową lub poprzez bezpośrednią wizję lidera regionalnego,
dokonanie modernizacji bądź dostosowania zewnętrznego oświetlenia do wymogów ochrony
ciemnego nieba i zobowiązuje się do jego utrzymania.
7. Dokonaną modernizację należy zgłosić osobiście do lidera regionalnego Programu Ciemne Niebo
bądź za pośrednictwem adresu e-mail: ciemneniebo@op.pl w terminie do 30 listopada 2019r.
8. Do zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępnych
na stronie http://www.polaris.home.pl/dokumenty/RODO_DSP.pdf
9. Autorzy zgłoszonych modernizacji oświadczają jednocześnie, iż posiadają wyłączne,
nieograniczone prawa do niniejszych opracowań i że udzielają bezterminowej zgody dla
Organizatora konkursu na bezpłatne wykorzystanie przesłanych zgłoszeń do swojej działalności
oraz powielania, kopiowania, rejestrowania, modyfikacji i innych czynności związanych z adaptacją
jak i upowszechnianiem modernizacji za pomocą wszelkich technik i dostępnych pól eksploatacji.
10. Każdy uczestnik (gospodarstwo) może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Uczestnicy wyrażają zgodę
na przeprowadzenie wizji lokalnej przez Organizatora bądź lidera regionalnego włącznie z
możliwością wejścia na teren posesji i wykonania zdjęć, oględzin, sprawdzenia poprawności
działania, wywiadu z mieszkańcami nieruchomości itp.
11. Oceny i wyboru najskuteczniejszych modernizacji dokona Organizator w konsultacjach z liderem z
regionu, z którego nadeszło zgłoszenie. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.
12. Przewiduje się nagrodzenie po jednym gospodarstwie z każdego z regionów, o których mowa w
pkt. 3, które będą spełniać najlepsze warunki ze zgłoszonych propozycji.
13. Nagrodami w konkursie jest 5 szt. teleskopów astronomicznych model Sky-Watcher BKP
15075 EQ3-2 z wyciągiem Crayforda 150/750 zwanych dalej teleskopem, po jednym dla
gospodarstwa wybranych przez Organizatora jako najlepszy przykład oświetlenia.
14. Dopuszcza się wręczenie specjalnych nagród dodatkowych w postaci dwuosobowych
zaproszeń na weekendowy pobyt w siedzibie Organizatora, jako wizyta studyjna w
obszarze ochrony ciemnego nieba.
15. Opis możliwości odbioru nagród oraz dodatkowe informacje na temat zasad udziału można
uzyskać pod adresem e-mail: polaris@op.pl a także u lidera regionalnego w kontakcie osobistym.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania scenariuszy misji lub zmiany
adresu e-mail.
17. Informacja o laureatach konkursu ukaże się za pośrednictwem strony www.ciemneniebo.pl jak i
poprzez liderów regionalnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z
wybranymi osobami.
18. Brak akceptacji warunków odbioru nagród przez uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w konkursie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
19. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie bez konieczności
osobnego powiadomienia o tym fakcie.

20. Każdy uczestnik/gospodarstwo może wygrać tylko jeden teleskop i/lub nagrodę dodatkową.
21. Za nienagrodzone modernizacje oraz nagrody nieodebrane bądź niewykorzystane, wykorzystane
częściowo lub w innej formie, uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
22. Zgłoszenie uczestnika do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w
bazie danych Organizatora i ich przetwarzanie w celach związanych z działalnością statutową
Organizatora i wyłącznie na potrzeby realizowanego konkursu oraz projektu „Dark Sky Poland”.
23. W sprawach nieustalonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

