REGULAMIN
2. edycji konkursu „Wiem, czym oddycham” na rzecz zwiększenia wśród lokalnych
społeczności świadomości jakości powietrza w Polsce
§1
Definicje
Pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
„Abonament” – opłata za dostęp Czujnika do sieci komórkowej przez okres 24 miesięcy od daty
montażu, ale nie później niż do dnia 1 marca 2021 roku.
„Beneficjent ” - Uczestnik lub inny podmiot wskazany przez Uczestnika jako podmiot, któremu
przekazany zostanie Czujnik pomiaru jakości powietrza do zamontowania w Lokalizacji
zgłoszonej przez danego Uczestnika do konkursu na stronie internetowej Konkursu.
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, parafie, kluby
sportowe, przedszkola, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty
posiadające osobowość prawną, realizujące działania o charakterze społecznym, pod
warunkiem, że Czujnik nie zostanie przeznaczony na cele prowadzonej działalności
gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Beneficjentami mogą być
też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne lub spółki prawa
handlowego, ale tylko wówczas, gdy Czujnik nie będzie służył prowadzonej działalności
gospodarczej, ale wyodrębnionym działaniom o charakterze społecznym, o których mowa w § 3
ust. 1 Regulaminu Konkursu, które nie będą nastawione na osiąganie zysku.
„Czujnik” – wybrany przez Fundację zewnętrzny czujnik mierzenia jakości powietrza, przekazany
przez Fundację Beneficjentom, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. Urządzenie to
mierzy jakość powietrza, pobierając następujące dane pomiarowe:
1. temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
2. wilgotność,
3. ciśnienie,
4. stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10.
Czujnik przedstawia zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości
powietrza CAQI (Common Air Quality Index), przedstawia dane pomiarowe w czasie
rzeczywistym, za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza,
zgodnie ze skalą CAQI wskazaną w tabeli poniżej:
Indeks jakości Zanieczyszczenie powietrza
powietrza
PM10 [μg/m3]
PM2,5
[μg/m3]
Bardzo dobry
0-25
0-15
Dobry
25-50
15-30
Umiarkowany
50-90
30-55
Dostateczny
90-135
55-82.5
Zły
135-180
82.5-110
Bardzo zły
> 180
> 110
„Fundacja” - Fundacja Aviva z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189, wpisana do
rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000322135.
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„Konkurs” - organizowany przez Fundację konkurs „Wiem, czym oddycham” zwiększający wśród
lokalnych społeczności świadomość jakości powietrza w Polsce.
„Lokalizacja” – zewnętrzne miejsce montażu Czujnika, zgłoszone do Konkursu przez
Uczestnika, zgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie.
„Regulamin Konkursu” - niniejszy Regulamin.
„Sensor” – wewnętrzne urządzenie do pomiaru jakości powietrza “Sensor jakości powietrza
LASER EGG 2”, dostępne na stronie internetowej Dystrubutora tj. (Clean Air Solutions Sp z o.o)
urządzenia www.oddechtozycie.pl
„Szkoły podstawowe” ośmioletnie szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne
w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wyłonione spośród Lokalizacji
zgłoszonych do konkursu przez Uczestnika, na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu.
„Uczestnik” – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w Regulaminie, która zgłasza
Lokalizację w ramach Konkursu.
§2
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aviva. Organizacja Konkursu odbywa się we
współpracy z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A.

2.

Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat i chcą
zwiększyć świadomość jakości powietrza w swoim środowisku lokalnym.

3.

Uczestnikami Konkursu i Beneficjentami nie mogą być członkowie Komisji
Konkursowej wyłonionej przez Fundację („Komisja Konkursowa”).

4.

Konkurs trwa od dnia 1 października 2018 roku od godz. 00.01 do dnia 5 grudnia 2018
roku do godz. 23.59. W ramach Konkursu Uczestnik za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
www.wiemczymoddycham.pl zgłasza Lokalizację, w której miałby zostać
zamontowany Czujnik. Zgłoszenie musi zawierać wskazanie Lokalizacji (wraz z
adresem) oraz podmiotu lub osoby, która będzie Beneficjentem (wraz z jej danymi, w
szczególności adresem e-mail). Ten sam Uczestnik może zgłosić kilka Lokalizacji.
Zgłoszenie Lokalizacji jest możliwe w terminie do dnia 27 października 2018 roku do
godz. 23.59.

5.

Zgłaszając Lokalizację, Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści zgłoszenia na
stronie internetowej www.wiemczymoddycham.pl. Zgoda dotyczy publikacji
wszystkich informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust.
4 powyżej (w szczególności adresu zgłoszonej Lokalizacji), za wyjątkiem danych
kontaktowych Uczestnika.

6.

Dane zgłoszonej Lokalizacji publikowane są na bieżąco na stronie internetowej
www.wiemczymoddycham.pl. Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji
poprawności zgłoszenia Lokalizacji pod kątem spełnienia wymogów wskazanych w
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Regulaminie Konkursu, w ciągu 2 dni roboczych od poprawnego wypełnienia
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, oraz wykluczenie
niepoprawnie zgłoszonej Lokalizacji. W przypadku zgłoszenia jednej Lokalizacji przez
kilku Uczestników, liczyć się będzie zgłoszenie, które otrzymało największą liczbę
głosów. Pozostałe zgłoszenia zostaną usunięte a głosy, które uzyskała dana
Lokalizacja z różnych zgłoszeń zostaną doliczone do zgłoszenia, które otrzymało
największą liczbę głosów.
7.

Od momentu publikacji danych Lokalizacji Uczestnik może zbierać wsparcie dla
zgłoszonej przez siebie Lokalizacji, które odbywa się poprzez oddawanie na nią głosów.
Oddanie głosu na daną Lokalizację następuje przez wybranie przycisku „Głosuj” na
stronie internetowej www.wiemczymoddycham.pl umieszczonym przy prezentacji
każdej Lokalizacji. Głosowanie na Lokalizacje trwa do dnia 5 grudnia 2018 roku do
godz. 23.59.

8.

Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu, oddanie głosu przez wybranie
przycisku „Głosuj” na stronie internetowej www.wiemczymoddycham.pl umieszczonym
przy prezentacji danej Lokalizacji, wymaga podania adresu e-mail osoby oddającej głos
Używając jednego adresu e-mail można oddać wyłącznie jeden głos, wyłącznie na
jedną lokalizację. Jeden adres IP może być wykorzystany przez maksymalnie 15
adresów e-mail w ciągu doby. Celem tego zabezpieczenia jest zwiększenie
wiarygodności i przejrzystości głosowania. Głosy oddane w sposób sprzeczny z
powyższymi zasadami nie będą uwzględniane w wynikach głosowania.

9.

W Konkursie wyłonionych zostanie 100 (sto) zwycięskich Lokalizacji zgłoszonych przez
Uczestników, które spełniają warunki wskazane w Regulaminie Konkursu i
jednocześnie zdobyły największą liczbę głosów. Wyłonione Lokalizacje będą mogły
korzystać z Czujników jakości powietrza na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie Konkursu.

10.

Dodatkowo, poza Lokalizacjami wyłonionymi w sposób wskazany w ust. 9, spośród
Lokalizacji zgłoszonych przez Uczestników, które spełniają warunki wskazane w
Regulaminie Konkursu i są jednocześnie Szkołami Podstawowymi, wyłonionych
zostanie 50 Lokalizacji, które zdobyły największą liczbę głosów spośród Lokalizacji –
Szkół Podstawowych . Zwycięskie Lokalizacje – Szkoły Podstawowe otrzymają od
Organizatora Sensory.

§3
Cel Konkursu
1.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej jakości powietrza w Polsce
poprzez szeroki monitoring stanu powietrza powietrza zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz budynków.

2.

Lokalizacja zgłoszona do Konkursu musi znajdować się na terytorium Polski oraz służyć
dobru wspólnemu, tj. korzyści z umiejscowienia Czujnika powinna odczuwać możliwie
jak największa społeczność. Lokalizacje zgłoszone do Konkursu nie mogą propagować
postaw, poglądów i działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i dobrem
społecznym. Zgłoszenia Lokalizacji do Konkursu nie mogą w jakikolwiek sposób
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zawierać treści lub postaw nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze
względu na wiek, rasę, niepełnosprawność, płeć, religię, wyznanie narodowość,
przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne cechy lub wartości, nie mogą także
naruszać godności ludzkiej ani zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu
rozwojowi małoletnich. Konkurs nie faworyzuje żadnego wyznania ani żadnej religii. W
ramach Konkursu nie będą wspierane jakiekolwiek akcje lub idee polityczne.
3.

W ramach Konkursu Fundacja przewidziała łącznie 100 (sto) Czujników wraz z
Abonamentem o łącznej wartości nieprzekraczającej 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy)
złotych. Wartość pojedynczego Czujnika wraz z Abonamentem wynosi 1.800 (tysiąc
osiemset) złotych.

4.

Dodatkowo w ramach Konkursu dla Lokalizacji-Szkół Podstawowych Fundacja
przewidziała 50 (pięćdziesiąt) wewnętrznych urządzeń do pomiaru jakości powietrza
“Sensor jakości powietrza LASER EGG 2” o łącznej wartości 27 450 (dwadzieścia
siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych. Wartość pojedynczego sensora wynosi
549 (pięćset czterdzieści dziewięć) złotych.

§4
Warunki korzystania z Czujnika
1.

Ogłoszenie zwycięskich Lokalizacji, o których mowa w §2 ust. 9 nastąpi do dnia 7
grudnia 2018 roku na stronie internetowej www.wiemczymoddycham.pl. O wyborze
Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany
przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

2.

Warunkiem wydania przez Fundację Czujnika dla zwycięskiej Lokalizacji jest zawarcie
z Fundacją przez danego Beneficjenta umowy użyczenia Czujnika, która będzie
ustalała zasady montażu i wykorzystania Czujnika. Umowa będzie także określała, w
jaki sposób informacja o tym, że przedmiotowy Czujnik został sfinansowany przez
Fundację, zostanie podana do publicznej wiadomości. W ramach Konkursu dana
zwycięska Lokalizacja i przypisany do niej Beneficjent może otrzymać tylko jeden
Czujnik.

3.

Czujnik może być wykorzystany jedynie do działań przewidzianych umową użyczenia,
o której mowa powyżej, przez okres 24 miesięcy. Właścicielem czujnika pozostaje
Fundacja Aviva.

4.

Czujniki nie mogą być zamienione przez Beneficjentów na ekwiwalent finansowy ani na
bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych lub fizycznych.

5.

Czujniki, które nie zostaną zamontowane w zwycięskich Lokalizacjach, podlegają
zwrotowi. Zmiana Lokalizacji przyznanego Czujnika będzie możliwa jedynie w
wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Fundacji.

6.
7.

Zgłaszane Lokalizacje muszą znajdować się na terytorium Polski.
Kryteria i warunki techniczne Czujnika i Lokalizacji, które są istotne dla prawidłowego
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montażu i działania Czujnika:
a) montażu Czujnika dokonuje Beneficjent na koszt własny;
b) Czujnik przeznaczony jest tylko i wyłącznie do użytku zewnętrznego;
c) w celu prawidłowego działania Czujnika należy zapewnić dostęp do gniazdka z
zasilaniem 230 V w odległości nie większej niż 5 metrów od miejsca montażu
Czujnika oraz swobodny dopływ/przepływ powietrza;
d) Lokalizacja musi znajdować się w zasięgu sieci komórkowej o mocy sygnału GSM
na poziomie minimum -90dBm;
e) waga Czujnika bez kabla zasilającego to 360 g;
f) wymiary Czujnika to 8x16 cm;
g) Czujnik należy zamontować na wysokości od 1,5 do 8 metrów;
h) zakres pracy Czujnika:
- temperatura pracy urządzenia: od -40°C do 60°C;
- temperatura pracy efektywnej urządzenia: od -10°C do 60°C;
- dopuszczalna wilgotność względna pracy urządzenia: od 0% do 99%.
i) Czujnik do komunikacji z serwerem wykorzystuje sieć komórkową, a przesyłane
dane są szyfrowane.
j) Czujnik nie może być montowany bezpośrednio przy jednostkach klimatyzacji,
wyrzutniach lub czerpniach powietrza do wentylacji oraz na słupach
oświetleniowych i energetycznych.
8.

Wraz z Czujnikiem Beneficjent otrzyma od Fundacji Instrukcję Montażu i Obsługi
Czujnika, określające zasady jego prawidłowego montażu i użytkowania.

§5
Warunki przekazania sensorów Lokalizacjom – Szkołom
Podstawowym

1. Lista Lokalizacji - Szkół Podstawowych, wyłonionych w sposób wskazany w §2 ust. 10
Regulaminu ( tj. te, które znajdą się w pięćdziesiątce tych z największą liczbą głów)
zostanie opublikowana do dnia 7 grudnia 2018 roku na stronie internetowej
www.wiemczymoddycham.pl. O wyborze Lokalizacji - Szkoły Podstawowej Uczestnicy
zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
2. Sensory jakości powietrza dla wyłonionych, w sposób określony w §2 ust. 10
Regulaminu, Lokalizacji – Szkół Podstawowych, zostaną przesłane kurierem na adres
wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazane osobiście przez przedstawiciela
Avivy.
3. Sensory nie mogą być zamienione przez Beneficjentów na ekwiwalent finansowy ani na
bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych lub fizycznych.
4. Sensory, które nie zostaną odebrane przez wyłonione Lokalizacje – Szkoły Podstawowe,
podlegają zwrotowi do Organizatora. Zmiana Lokalizacji – Szkoły Podstawowej
przyznanego Sensora będzie możliwa jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.
5. Zgłaszane Lokalizacje – Szkoły Podstawowe muszą znajdować się na terytorium Polski.
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§6
Postanowienia końcowe
1.

Fundacja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu Lokalizacji, które:
a) naruszają zasady Konkursu określone w Regulaminie Konkursu,
b) nie spełniają kryteriów przewidzianych w Regulaminie Konkursu,
c) naruszają zasady współżycia społecznego,
d) których celem jest osiągnięcie zysku, służących promocji marek handlowych lub
organizacji politycznych.

2.

Głosy oddane z wykorzystaniem jakichkolwiek technik złamania lub obejścia
zabezpieczeń strony www.wiemczymoddycham.pl albo wykorzystania jej luk lub
wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym z wykorzystaniem
systemów technicznych lub organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo
wygranej danej Lokalizacji) lub z naruszeniem § 2 ust. 8 Regulaminu Konkursu nie będą
brane pod uwagę w wynikach Konkursu.

3.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą formularza zgłoszeniowego
jest Fundacja Aviva, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B. Dane te
będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu związanego z
realizacją Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięskiej Lokalizacji i
związanego z nią Beneficjenta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji ww. celów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

4.

Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (przetwarzanie) przez
Organizatora ich danych osobowych w celach prowadzenia i promowania Konkursu, w
tym w szczególności do publikacji danych w portalu www.wiemczymoddycham.pl, a
także w materiałach związanych z Konkursem.

5.

Organizator zastrzega sobie, w czasie realizacji Konkursu, prawo do zmian Regulaminu
Konkursu. Zmiany, o których mowa powyżej, nie mogą naruszać praw uprzednio
nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Konkursu Fundacja
poinformuje na stronie internetowej www.wiemczymoddycham.pl.

6.

Reklamacje dotyczące przebiegu i wyników konkursu można zgłaszać w okresie 30 dni
od momentu ogłoszenia wyników na stronie www.wiemczymoddycham.pl. na adres
mailowy fundacja@aviva.pl
Reklamacje dotyczące prawidłowego działania Czujnika jakości powietrza i
wykonywanych pomiarów należy zgłaszać do Dystrybutora urządzenia wg zasad
wskazanych przez Dystrybutora urządzenia tj. Clean Air Solutions Sp z o.o. na stronie
internetowej www.oddechtozycie.pl
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7.

Reklamacje dotyczące prawidłowego działania Sensora jakości powietrza i
wykonywanych pomiarów należy zgłaszać do Dystrybutora urządzenia wg zasad
wskazanych przez Dystrybutora urządzenia tj. Clean Air Solutions Sp z o.o na stronie
internetowej www.oddechtozycie.pl

8.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

9.

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz na stronie
www.wiemczymoddycham.pl.

10.

Przez spółki Grupy Aviva rozumie istniejące w dniu ogłoszenia niniejszego Regulaminu
Konkursu lub mogące powstać w przyszłości podmioty pośrednio lub bezpośrednio
powiązane (tj. zarządzane, kontrolowane, a także powiązane kapitałowo, rodzinnie,
majątkowo lub w wyniku istniejącego stosunku pracy) z Aviva plc z siedzibą w Londynie,
w tym tworzone i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.
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