
 
 
 

HACKS. Zasady konkursu z nagrodami 
 

 
Wprowadzenie 

 
Regulamin określa zasady międzynarodowego konkursu organizowanego przez Eliante 
Onlus Social Cooperative - P.I. i C.F. 04026890964, z siedzibą Via San Vittore 49, 20123 
Mediolan (dalej Eliante). Konkurs jest organizowany w ramach europejskiego projektu 
HACKS (Heating and Cooling Know-how and Solutions) finansowanego ze środków Horizon 
2020 na podstawie umowy dotacji nr 845231. 
 
Celem projektu HACKS jest transformacja rynku domowych urządzeń grzewczych 
i  chłodzących, promowanie i rozpowszechnianie efektywnych energetycznie technologii 
i  dobrych praktyk w zakresie oszczędzania energii, a jednocześnie poprawa komfortu życia 
i  zdrowia Europejczyków. Konkurs ma na uwadze te same cele co projekt, a jego zadaniem 
jest stymulowanie i zachęcanie do wymiany technologii ogrzewania i chłodzenia celem 
poprawy efektywności energetycznej. 
 
Projekt jest realizowany przez 17 partnerów HACKS z 15 krajów europejskich, dzięki 
wsparciu finansowemu europejskiego programu HACKS. 
 
Udział w konkursie opiera się na następujących zasadach: 
 
 

Artykuł 1 
Termin realizacji 

 
Konkurs potrwa od północy 1 kwietnia do północy 30 kwietnia 2021 roku. 
 

Artykuł 2 
Udział w konkursie 

 
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, mogą w nim uczestniczyć wszystkie 

osoby fizyczne powyżej 18 roku życia zamieszkałe w następujących krajach 
europejskich: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Litwa, Luksemburg, 
Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. 
Z  udziału w konkursie wykluczeni są członkowie personelu oraz rodziny 
pracowników następujących organizacji: 
1) Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME) 
2) Osterreichische Energieagentur Austrian Energy Agency (AEA) 
3) Goodplanet Belgium 
4) Bush Energie Gmbh 
5) Seven, The Energy Efficiency Center Z.U. 
6) Co2online Genuetzige Beratungsgesellschaft Mbh 
7) Fundacion Ecologia y Desarrollo (ECODES) 
8) Guide Topten SARL 
9) Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus (ELIANTE) 
10) Politecnico Di Milano (POLIMI) 



 
11) Lietuvos Nacionaline Vartotoju Federacija Asociacija 
12) Oekozenter Pafendall ASBL 
13) Norges Naturvernforbund (NNV) 
14) Fundacja Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) 
15) Quercus - Associação nacional de Conservação da natureza (QUERCUS 

ANCN) 
16) Svenska Naturskyddsforeningen I (SSNC) 
17) Energy Saving Trust Limited (EST) 
 

b) W czasie trwania konkursu dozwolony jest tylko jednorazowy udział danej osoby. 
c) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest skorzystanie z internetowego kalkulatora 

oszczędności energii opracowanego w ramach projektu HACKS zgodnie 
z postanowieniami Artykułu 4. 

 
Artykuł 3 

Rejestracja 
 

a) Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą w całości wypełnić formularz online 
poświęcony konkursowi, znajdujący się na stronie internetowej projektu HACKS 
kraju, w którym mieszkają. Każda strona internetowa zawiera link do regulaminu, 
w tym do polityki prywatności. 

b) Podając dane i potwierdzając udział, po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail na 
krajowej stronie internetowej HACKS, uczestnik potwierdza równocześnie 
zapoznanie się z regulaminem i akceptuje go bez ograniczeń. 

 
Artykuł 4 

Wymagania 
 

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest skorzystanie z internetowego kalkulatora 
oszczędności energii opracowanego w ramach projektu HACKS, który będzie dostępny na 
wszystkich krajowych stronach internetowych. Ponadto uczestnik będzie musiał 
odpowiedzieć na pytanie online dotyczące korzystania z kalkulatora. 
 

Artykuł 5 
Losowanie 

 
Spośród wszystkich uczestników, którzy skorzystali z kalkulatora internetowego 
i  odpowiedzieli na pytanie przed upływem terminu konkursu, zostaną wylosowani 
i  nagrodzeni (nagrodami o których mowa w Artykule 6) dwaj zwycięzcy, nienależący do 
tego samego kraju. 
 
Losowanie odbędzie się w następujący sposób: początkowo Eliante wylosuje, według 
kryterium gwarantującego równe szanse wygranej każdemu uczestnikowi, dwa kraje 
spośród wymienionych w Artykule 2, do których będą należeć zwycięzcy. Następnie każdy 
z  lokalnych partnerów HACKS, z dwóch wylosowanych krajów, losuje nazwisko zwycięzcy 
swojego kraju spośród uczestników krajowych. 
 
Zarówno Eliante, jak i Partnerzy, zagwarantują przejrzystość i bezstronność w losowaniach. 
Każdy uczestnik rejestrując się akceptuje regulamin i zrzeka się wszelkich sporów 
dotyczących sposobu losowania nagród. 



 
Artykuł 6 
Nagrody 

 
Nagroda będzie składać się z jednego lub więcej przedmiotów związanych z efektywnością 
energetyczną w gospodarstwie domowym o łącznej wartości do 500 euro. Zwycięzca 
zostanie powiadomiony e-mailem w ciągu 15 dni od zakończenia konkursu, a nagrody 
zostaną przesłane na koszt Eliante na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 
Artykuł 7 

Wyłączenia 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników konkursu w przypadku 
dezinformacji, manipulacji, naruszenia regulaminu lub użycia niedozwolonych środków 
pomocniczych. Każdy wylosowany uczestnik, który nie spełnia wymagań, zostanie 
w każdym przypadku wykluczony. 

 
Artykuł 8 

Prywatność  
 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych 
osobowych wyłącznie do celów konkursu. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
Zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie i wyrażą zgodę na umieszczenie ich imion (imię 
oraz pierwsza litera nazwiska) oraz miejsca zamieszkania (miasto lub gmina) na stronach 
internetowych i portalach społecznościowych związanych z konkursem, i zgadzają się 
odpowiedzieć na krótki wywiad na tematy związane z projektem HACKS. Każdy uczestnik 
ma prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania informacji, które go dotyczą, wysyłając 
wiadomość na adres info@eliante.it.  

 
Artykuł 9 

Prawa organizatora 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie bez 
uprzedzenia i bez podania przyczyn. Może to nastąpić według wyłącznego uznania 
organizatora, jeśli nie jest możliwe zagwarantowanie prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu ze względów technicznych lub prawnych. Jeżeli odwołanie jest spowodowane 
zachowaniem uczestnika, roszczenia odszkodowawcze są poufne. 

 
Artykuł 10 

Ograniczenie odpowiedzialności 
 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie danych środkami 
komunikacji elektronicznej. Wykluczona jest również wszelka odpowiedzialność 
związana z  awarią sprzętu do przetwarzania danych.  

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane otrzymane od Uczestnika. 
Uczestnik, przesyłając dane, zrzeka się tym samym praw do roszczeń 
odszkodowawczych wobec Organizatora w związku z jakąkolwiek możliwą szkodą. 
Zrzeczenie jest bezskuteczne z wypadku naruszenia przez Organizatora 
podstawowych praw Uczestnika tj. w przypadku zaistnienia uszczerbku na życiu, 
naruszenia integralności fizycznej lub zdrowia lub w przypadku niedostarczenia 
Warunków Gwarancji, jeśli jest to typowy przypadek szkody w przewidywalnym 



 
kontekście. Organizator jest również zwolniony z odpowiedzialności we wszystkich 
przypadkach/zdarzeniach określanych mianem lekkiego zaniedbania za szkody 
następcze, w tym za szkody następcze i utracone nagrody.  

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działania nagród. 
d) Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za niewłaściwe działania urzędowe, spory 

pracownicze, przypadkową utratę lub siłę wyższą. Podobnie wykluczona jest wszelka 
odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniami przestępczymi osób 
trzecich. 

 
Artykuł 11 

Postanowienia końcowe 
 

W przypadku wszelkich sporów zastosowanie ma prawo włoskie, a sądem właściwym jest 
sąd w Rzymie. Nieważność jednej klauzuli tego przepisu nie pociąga za sobą nieważności 
pozostałych. Wersją odniesienia niniejszego regulaminu jest wersja włoska, z  którą można 
się zapoznać pod następującym adresem:  
https://storage.topten.it/source/files/Regolamento_concorso_HACKS_Aprile_2021.pdf  
 

 
Artykuł 12 

Informacje końcowe 
 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 
na podstawie umowy o dofinansowanie nr 845231. Odpowiedzialność za treść ponoszą 
autorzy. Nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja 
Europejska nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych 
w niniejszym dokumencie. 
 
Dokument stanowi tłumaczenie własne FEWE, którego dokonano z języka angielskiego 
i ma ono charakter wyłącznie poglądowy. 
 
 
 
 

Projekt HACKS otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie 
umowy dotacji nr 845231.  
 
Wyłączna odpowiedzialność za treści powstałe  w ramach projektu spoczywa na autorach. Treść ta niekoniecznie 
odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani partnerzy projektu nie 
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


