
 

Regulamin konkursu na działania charytatywne  

pt.: „Łap deszczówkę i oszczędzaj kranówkę” 

 

1. Organizatorem konkursu na działania charytatywne pt.: „Łap deszczówkę i oszczędzaj 

kranówkę”, zwanego dalej Konkursem, jest Aquanet S.A. w Poznaniu. 

2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i realizacja koncepcji zagospodarowania wód 

opadowych w miejscu opadu, tj. wykorzystanie wody deszczowej w środowisku (w 

przestrzeni publicznej, w miejscu pracy, szkoły, zamieszkania).  

3. Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (o których mowa w art. 4 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), działające na terenie świadczenia 

usług przez Aquanet (tj.: Miasta i Gminy: Poznań, Swarzędz, Luboń, Mosina, 

Puszczykowo, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Kórnik, Brodnica, Pobiedziska, 

Skoki, Kostrzyn, Rokietnica, Dopiewo), zwane dalej: „Organizacjami”.   

4. Budżet Konkursu wynosi 127 000 złotych. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) przygotowanie wniosku o dofinansowanie działalności z opisem planowanych 

działań realizujących temat Konkursu i przedstawieniem harmonogramu jego 

realizacji z planowanym terminem jego zakończenia; 

b) w przypadku korzystania z dofinansowania działalności w ramach poprzednich 

konkursów organizowanych przez Aquanet – złożenie sprawozdania z realizacji 

takiego projektu konkursowego, jeżeli zgodnie z harmonogramem powinien być 

zakończony w dniu składania wniosku; 

c) wniosek musi dotyczyć działań prowadzonych na terenie świadczenia usług przez 

Aquanet; 

d) formularz wniosku stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na współuczestniczenie z Organizatorem konkursu w 

prowadzeniu akcji informacyjnej w zakresie realizacji projektu wybranego w ramach 

Konkursu. 

7. Wniosek musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych Organizacji.  



 

8. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami, tj. aktualny odpis z KRS lub inny dokument 

rejestracyjny oraz statut Organizacji, należy nadsyłać w terminie do dnia 11 października 

2022 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: magdalena.szudrowicz@aquanet.pl z dopiskiem 

„KONKURS: Łap deszczówkę i oszczędzaj kranówkę”. Wniosek przed wysłaniem należy 

skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z) i następnie zabezpieczyć hasłem przed 

niepożądanym otwarciem. Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 

60 MB. Dopuszczalny format plików składający się na wniosek konkursowy to: doc., pdf.  

Hasło zabezpieczające wniosek konkursowy przed niepożądanym otwarciem należy 

przesłać na adres email: magdalena.szudrowicz@aquanet.pl od dnia 11 października 2022 

r. od godz. 12:01 do dnia 12 października 2022 r. do godz. 12:00. 

9. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Aquanet. 

10. Przy analizie i ocenie wniosków projektowych Komisja Konkursowa zastosuje 

następujące kryteria: 

 Spełnienie przez Organizację wymagań formalnych; 

 Zdolność organizacyjna wnioskującego; 

 Doświadczenie Organizacji w realizacji projektów; 

 Adekwatność projektu, w tym zgodność z tematem konkursu, jasna identyfikacja 

kluczowych problemów i działań podejmowanych w projekcie; 

 Przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie koncepcji projektu i określenie jego celów, 

realny i spójny z celami projektu harmonogram działań; 

 Trwałość rezultatów projektu, w tym oddziaływanie na grupę docelową po jego 

formalnym zakończeniu; 

 Adekwatność budżetu projektu do proponowanych działań;  

 Zapewnienie równości szans w dostępie do korzyści płynących z projektu. 

11. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej Aquanet nastąpi 27 

października 2022 r. 

12. Komisja Konkursowa ma prawo uznać za celowe przyznanie dofinansowania więcej niż 

jednej Organizacji, przy założeniu jednak, że łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 

kwoty określonej w budżecie, o którym mowa w pkt. 4. 

13. Organizacje biorące udział w Konkursie zostaną poinformowane o jego wyniku w ciągu 7 

dni od jego rozstrzygnięcia. 
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14. Warunki realizacji projektu wybranego w ramach Konkursu zostaną uregulowane w 

umowie darowizny z poleceniem jej wydatkowania na cele określone w Konkursie. 

15. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

16. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie i z związku z 

postępowaniem konkursowym będzie AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 

Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl.  Dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie niniejszego regulaminu (w oparciu o art.6 ust.1 lit. b) 

ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO) przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

przeprowadzony był konkurs. Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom 

systemów i usług IT, z którymi współpracuje Aquanet S.A. i mogą zostać udostępnione 

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie i z ograniczeniami 

wskazanymi w RODO AQUANET S.A. gwarantuje prawo dostępu do treści danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w 

Warszawie (uodo.gov.pl), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

przez Aquanet SA narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie „Łap 

deszczówkę i oszczędzaj kranówkę”. 

Organizacje biorące udział w konkursie (Wnioskujący) powinny posiadać uprawnienie do 

przetwarzania wszystkich danych osobowych, które zostaną udostępnione Aquanet w 

związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym, a w przypadku zawarcia umowy 

darowizny - w związku z jej wykonywaniem, w tym w szczególności powinny uzyskać 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Wnioskujący powinien posiadać prawo do przekazania Aquanet przedmiotowych danych 

osobowych jak również powinien spełnić w stosunku do wszystkich osób, których dane 

dotyczą obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. 
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