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Regulamin Konkursu  „Recyklomat w twojej gminie” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem konkursu jest  Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st.  Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 

106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300 (dalej: „Organizator”) 

1.2. Partnerem konkursu jest Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00 – 609), ul. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st.  Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000023941 z kapitałem zakładowym w kwocie 

18 629 500 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5260209679, REGON: 012073449 

(dalej: „Partner”) 

1.3. Fundatorem nagród jest Fundacja Nasza Ziemia. Środki na nagrody pochodzą 

z grantu „Zero Waste City” pozyskanego przez Fundację Nasza Ziemia z 

funduszu grantowego The Coca Cola Foundation (dalej: „Fundator”). 

1.4. Konkurs organizowany jest w dniach od: 5.08.2020 do: 25.09.2020 do godziny 23:59 

z podziałem na 2 etapy: 

a) etap składania zgłoszeń 5.08.2020 do: 16.09.2020 do godziny 23:59 

b) etap oceny zgłoszeń od 17.09.2020 do 24.09.2020. 

1.4  Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest terytorium Polski. 

1.5 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na 

przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia za pomocą formularza konkursowego 

zamieszczonego w serwisie: https://swiatbezodpadow.pl/ zawierającego treść wskazaną 

w § 3.1 niniejszego Regulaminu. 

1.6 Definicje: 

 Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci 

Internet, udostępniane przez Organizatora i dostępne pod adresem: onet.pl lub pod innym 

adresem wykorzystywanym przez Organizatora. 

Regulamin – niniejszy regulamin; 

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; 

Uczestnik Konkursu – gmina, która zgłosiła się do udziału w Konkursie; 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby prawne – gminy mające nie 

więcej niż 50 000 mieszkańców wg stanu wskazanego w ostatnim dostępnym przed 

rozpoczęciem Konkursu badaniu statystycznym prezentowanym przez Główny Urząd 

Statystyczny. 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić się do Konkursu bezpośrednio rejestrując się na 

stronie konkursowej pod adresem: https://swiatbezodpadow.pl/ wraz z podaniem 

danych osobowych przedstawiciela Uczestnika Konkursu  w postaci: imienia, 

https://swiatbezodpadow.pl/
https://swiatbezodpadow.pl/
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nazwiska, numeru telefonu, oraz adresu e-mail oraz – w przypadku, gdy 

przedstawiciel nie jest ustawowo upoważniony do reprezentowania gminy – 

odpowiedniego pełnomocnictwa. 

3. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też 

zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. Zgłoszenie musi zostać 

dokonane lub potwierdzone przez osobę odpowiednio uprawioną do reprezentacji 

Uczestnika Konkursu. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w 

niniejszym Regulaminie. 

5. Zgłoszenia do konkursu, które nie dotarły do Organizatora, w odpowiednim terminie, 

nie będą uwzględniane.   

6. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może 

wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody. 

7. Nagrodami w Konkursie są: 

 

Recyklomaty (urządzenia do automatycznej segregacji i gromadzenia opakowań po 

napojach), każdy o wartości 94 493,75 zł netto wraz z dostawą na wskazane miejsce na 

terenie nagrodzonej gminy i instalacją oraz oklejeniem każdego z recyklomatów. 

W ramach nagrody zostanie przeprowadzone również szkolenie z obsługi recyklomatu oraz 

zostanie udzielona licencja na korzystanie z oprogramowania "Platforma ETS" 

przeznaczonego do zarządzania flotą urządzeń oraz umożliwiającego oferowanie 

użytkownikom benefitów możliwych do uzyskania w zamian za dbanie o środowisko poprzez  

korzystanie z recyklomatów. 

 

§ 3 

Zasady przyznawania nagród konkursowych 

 

1. Zadanie Uczestników Konkursu polega na: 

a. sporządzeniu opisu jakie działania podejmuje Uczestnik Konkursu w celu 

ochrony środowiska o objętości tekstu nie przekraczającej 2.000 znaków (bez 

spacji) i zaprezentowaniu jednego lub kilku działań w formie pojedynczej 

grafiki lub pojedynczego zdjęcia w formacie JPG lub PNG o rozdzielczości co 

najmniej 300 dpi i  wielkości pliku nie przekraczającym 2 MB lub w postaci 

materiału wideo o długości nie przekraczającej 3 minut, udostępnionego 

linkiem do treści umieszczonej na portalu youtube.pl lub vimeo.pl  (dalej: 

Odpowiedź).  

b. przedstawienie informacji o benefitach które oferować będzie osobom 

korzystającym z recyklomatu jako zachęty, poprzez oprogramowanie 

wskazane w §2 ust. 7. 

2. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego uczestnictwa w konkursie, jest dołączenie 

przez Uczestnika Konkursu pisemnej deklaracji o zapewnieniu utrzymania 

otrzymanego ewentualnie w ramach nagrody recyklomatu, w tym jego odpowiedniej 

konserwacji, regularnego opróżniania i czyszczenia, zapewnienia lokalizacji dla jego 

posadowienia oraz zapewnienia stałego dostępu energii elektrycznej (230V) przez 

okres co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania nagrody. Wzór deklaracji stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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3. Odpowiedź i dokumenty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 b) i ust. 2 powyżej 

należy przesłać w postaci czytelnych skanów za pomocą formularza konkursowego 

dostępnego pod adresem: https://swiatbezodpadow.pl/  w okresie trwania I etapu 

Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada odpowiednie prawa 

autorskie do Odpowiedzi. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż treść Odpowiedzi  nie 

narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich 

ani też praw na dobrach niematerialnych. 

5. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację 

treści Odpowiedzi na stronach Portalu Onet, w tym na stronach serwisu: 

https://swiatbezodpadow.pl/ oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu 

nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie  na korzystanie z 

Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz 

nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, 

niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym 

celu posługuje; 

b)   prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 

d)   prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie 

on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych 

końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na 

każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i 

dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora; 

f)     prawo dostosowania do wymagań technicznych  Organizatora; 

g)    prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy; 

h)   prawo do wyświetlania i wystawiania; 

i)   prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z 

wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne 

publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) 

oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego 

niniejszym; 

j)      prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w 

tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

k)    prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez 

naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, 

wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia 

internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w 

tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego; 

l)      prawo do wykorzystywania  w  różnych  formatach, w tym w postaci drukowanej w 

całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do 

innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

m) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń 

mobilnych; 

https://swiatbezodpadow.pl/
https://swiatbezodpadow.pl/


Classified - Confidential 

 

n)   wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania, 

także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;  

o)   prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub 

nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług 

telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń 

mobilnych (np. sms/mms); 

p)   prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub 

technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stację naziemną; 

q)   nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) 

za pośrednictwem satelity; 

r)  równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii); 

s) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie. 

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji 

wskazanym powyżej. 

  

6. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi na podstawie oceny Zadania konkursowego przez 

Komisję Konkursową  w oparciu o następujące kryteria oceny: 

a. poprawność merytoryczna działań podejmowanych przez Uczestnika konkursu 

b. innowacyjność i społeczna atrakcyjność działań podejmowanych przez Uczestnika 

konkursu 

c. różnorodność  działań podejmowanych przez Uczestnika konkursu 

d. liczbę i zakres oraz społeczną atrakcyjność benefitów proponowanych przez 

gminę, o których mowa w § 3 ust. 2 b). 

 

7. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, z 

wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz ilości przyznanych im nagród. 

8. W Konkursie nagrodzonych zostanie od 2 do 8 Uczestników Konkursu, którym 

Komisja Konkursowa przyzna odpowiednio od 1 do 7 recyklomatów wskazanych w § 

2 ust. 7. 

9. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród odbędzie się w 

terminie: 17-24.09.2020. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie 

przyznania nagród o czym poinformuje na stronie konkursowej. 

10. W skład Komisji Konkursowej wejdą: 

- jeden przedstawiciel organizatora 

- dwóch przedstawicieli Partnera Konkursu 

- jeden przedstawiciel Fundatora Nagrody 

- jeden przedstawiciel spółki dostarczającej recyklomaty 

- jeden przedstawiciel Patrona lub po jednym przedstawicielu każdego z 

Patronów Konkursu, jeśli takowi będą. 

 

11. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na 

nagrody innego rodzaju. 

12. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

  

§ 4 

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie 
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1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej 

najpóźniej po upływie do 5 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o 

którym mowa w § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru 

nagrody za wiadomości e-mail. Zwycięzca otrzyma informacje o wygranej w 

wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać 

Organizatorowi za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzenie przyjęcia 

nagrody i uzgodnić termin i szczegóły jej odbioru.  

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z przyczyn 

niezależnych od Organizatora lub nie spełnienia wymogów podanych w § 4 ust. 2 

powyżej w ciągu 5 dni roboczych od daty pierwszego kontaktu ze zwycięzcą 

procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z postanowieniami § 3 

Regulaminu. 

4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych Uczestnika Konkursu lub brak 

umocowania do reprezentacji Uczestnika Konkursu będzie stanowić przyczynę 

odmowy wydania Uczestnikowi  nagrody w przypadku wygranej. 

5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki 

Konkursu opisane w Regulaminie. 

6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi lub mogą zostać przyznane Uczestnikom 

Konkursu kolejnym pod kątem kryteriów Regulaminu. 

7. Warunkiem wydania nagrody jest zawarcie umowy przeniesienia własności 

recyklomatu(ów) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. Podmiotem wydającym nagrodę jest Fundator. 

  

§ 5 

Postępowanie reklamacyjne oraz odstąpienia 

  

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą 

składać drogą elektroniczną lub na piśmie w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać 

na adres: konkursy@onet.pl tytuł e-maila: „Reklamacja: Konkurs - Recyklomat” Reklamacja 

pisemna powinna być składana na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: Konkurs - 

Recyklomat” 

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w 

reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację 

złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez 

Użytkownika w reklamacji. 

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

  

6.1. Przetwarzanie danych osobowych osób działających w imieniu lub na rzecz 

Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
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6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w formularzu konkursowym przez 

Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe 

reprezentanta Uczestnika Konkursu podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, o 

którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.3. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

6.4. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu 

do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo 

usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi 

do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są 

przetwarzane w celu realizacji konkursu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do 

przenoszenia danych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania 

wskazanym w pkt 6.3. przez okres realizacji Konkursu i mogą być przetwarzane do 

momentu upływu przedawnienia roszczeń z tego tytułu (6lat) a w przypadku danych 

osobowych osób związanych ze Zwycięzcami Konkursu, którym wydano nagrody – dane są 

przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o 

rachunkowości.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

znajdziesz w Polityce prywatnośc i pod adresem: https://polityka-

prywatnosci.onet.pl/index.html  . W celu realizacji praw – napisz do BOK konkursy@onet.pl  

bądź skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce 

Prywatności. 

  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: https://swiatbezodpadow.pl/konkurs-

recyklomaty 

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

3. Organizator, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to przez obowiązujące przepisy 

zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
https://swiatbezodpadow.pl/konkurs-recyklomaty
https://swiatbezodpadow.pl/konkurs-recyklomaty
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Recyklomat w twojej gminie”  

 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

 

Gmina ……………………………………………………………. jako uczestnik Konkursu „Świat 

Bez Odpadów – Recyklomat w Twojej Gminie” oświadcza, iż posiada lub w momencie 

odbioru posiadać będzie odpowiednie zasoby niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania recyklomatu. 

W przypadku uzyskania recyklomatu jako nagrody w ww. konkursie Gmina zobowiązuje się 

w okresie min.  12 miesięcy od daty otrzymania recyklomatu do: 

- zapewnienia utrzymania stałego funkcjonowania recyklomatu; 

- zapewnienia niezbędnej lokalizacji dla posadowienia recyklomatu;  

- dokonywania regularnej konserwacji i czyszczenia recyklomatu; 

- regularnego opróżniania recyklomatu (usuwania odpadów wrzuconych do niego przez 

mieszkańców i ich odpowiedniej utylizacji); 

- zapewnienia i pokrycia kosztów stałego dostępu energii elektrycznej (230V) do 

recyklomatu; 

- zapewnienia stałe dostępności benefitów (świadczeń dla osób korzystających z 

recyklomatu premiujących oddawanie odpadów do recyklomatu) zgodnie z deklaracją 

złożoną w ramach zgłoszenia do konkursu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Recyklomat w twojej gminie”  

 

 

 

 

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI 

 

zawarta w dniu ………………..2020 r. pomiędzy: 

 

……………………………………, reprezentowaną przez:  

 

zwaną dalej „Przenoszącym”; 

 

a 

……………………………………………………… 

zwaną dalej „Gminą” 

 

W związku z faktem, iż Gmina została laureatem organizowanego przez Ringier Axel 

Springer Polska  sp. z o.o. („RASP”) konkursu pn. ……………  (dalej: „Konkurs”), w którym 

nagrodę główną stanowił opisany w niniejszej umowie Recyklomat, którego fundatorem jest 

Przenoszący oraz mając na uwadze konieczność spełnienia formalności związanych z 

potwierdzeniem przekazania Gminie ww. nagrody, Strony uzgadniają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest potwierdzenie przeniesienia przez 

Przenoszącego na Gminę własności Recyklomatu, którego szczegółowy opis 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz udzielenia Gminie przez 

Przenoszącego licencji na korzystanie z programu komputerowego ECO Portfel 

służącego do korzystania z Recyklomatu. 

2. Recyklomat i licencje na korzystanie z oprogramowania zostały przez 

Przenoszącego pozyskane w ramach grantu otrzymanego przez Przenoszącego z 

the Coca Cola Foundation, nr IG-2019-44584-Zero Waste City. 

§ 2 

1. Przenoszący przenosi na Gminę własność Recyklomatu i udziela licencji na 

używanie oprogramowania wskazanego w § 1 na polach eksploatacji wskazanych w 

art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie 

niezbędnym do efektywnego korzystania z Recyklomatu, z tym zastrzeżeniem, że 

licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, a Gmina przyjmuje od Przenoszącego 

ww. prawo własności Recyklomatu i licencję. 

2. Gmina potwierdza, iż znajduje się w posiadaniu Recyklomatu oraz wszelkich jego 

przynależności i oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu Recyklomatu. 

3. Wartość Recyklomatu i licencji ustalona na podstawie cen rynkowych wynosi 

71 253,75 zł netto. Wartość powyższa stanowi wartość Umowy. 
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 § 3 

1. Strony potwierdzają, iż przeniesienie przez Przenoszącego na Gminę własności 

Recyklomatu i udzielenie licencji następuje w ramach realizacji obowiązku 

wynikającego z przyrzeczenia publicznego zawartego w regulaminie Konkursu i w 

związku z powyższym Gmina nie jest zobowiązany do zapłaty RASP ani 

Przenoszącemu jakiejkolwiek kwoty tytułem przeniesienia własności Recyklomatu 

ani udzielenia licencji. 

2. Gmina potwierdza przyjęcie do realizacji zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 1 b) i § 

3 ust. 2 regulaminu Konkursu. Deklaracja, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu 

Konkursu stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku rażącego naruszenia 

przez Gminę zobowiązań, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie, 

Przenoszący, po uprzednim wezwaniu Gminy do usunięcia naruszeń i udzielenie w 

tym celu co najmniej 30-dniowego terminu, Przenoszący uprawniony będzie do 

żądania zwrotu własności Recyklomatu. Prawo to Przenoszący uprawniony jest 

zrealizować w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. Gmina potwierdza, iż wydanie i przeniesienie własności Recyklomatu przez 

Przenoszącego opisane w Umowie wyczerpuje jego roszczenia względem RASP z 

tytułu zwycięstwa w Konkursie. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń pod rygorem uznania za skuteczne 

wszelkie doręczenia na poniższe adresy: 

- Przenoszący: ul. ………………….. 

- Gmina : …………………………………………………………… 

3. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Jeżeli jakakolwiek część i/lub postanowienie niniejszej umowy zostaną uznane za 

nieważne lub niewykonalne, część ta zostanie wykonana w takim stopniu, w jakim 

jest to możliwe, pozostałe zaś postanowienia umowy pozostają obowiązujące i wiążą 

w swoim pełnym wymiarze.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

.............................................                                               

.............................................    

 

Przenoszący                                                            Gmina 

 


