REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsza szkoła pod słońcem”

1.

Postanowienia ogólne:

1.1.

Nazwa konkursu: „Najlepsza szkoła pod słońcem” („Konkurs”).

1.2.

Organizatorami Konkursu jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac
Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000.00
PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000091681, REGON: 010577890, NIP: 527 010
33 85 wraz z
Elektrownie Wiatrowe Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3,
05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.650.000.00 PLN, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000309245, REGON: 141494211, NIP: 7010137968;
Wind Field Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,
z kapitałem zakładowym w wysokości 7.719.000.00 PLN, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000219725, REGON: 015811847, NIP: 5342269268;
Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090
Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.400.000.00 PLN, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000254765, REGON: 240406443, NIP: 9542559866;
Energia Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090
Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 350.000.00 PLN, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000218490, REGON: 7742661321, NIP: 611314122;
Eviva Gizałki z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem
zakładowym w wysokości 100.000.00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000302098, REGON: 220583149, NIP: 8421715054;
Inwestycje Wiatr Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090
Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.650.000.00 PLN, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000117843, REGON: 273890410, NIP: 642 25 62 692
(„Organizator”).
1.3.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest IKEA
Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn. Dane
osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922). Uczestnicy konkursu mają
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania
stosownie do postanowień przywołanej wyżej ustawy. Podane dane będą
przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, choć niezbędne dla realizacji ww. celu. Na zasadach określonych
w art. 31 powyższej ustawy administrator danych (Organizator) może powierzyć
innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu
w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.

1.4.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego życia
w domu
i zrównoważonego
gospodarowania
energią
ze
szczególnym
uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych

1.5.

Konkurs jest konkursem zamkniętym. Jego uczestnikami są publiczne placówki
edukacyjne („Placówka”) znajdujące się na terenie objętym działalnością: Wind
Field Sp. z o.o., Elektrownie Wiatrowe Wschód Sp. z o.o., Bukowsko Wind Energy
Sp. z o.o., Energia Wiatrowa Sp. z o.o., Eviva Gizałki Sp.z o.o. i Inwestycje Wiatr
Projekt Sp. z o.o, tj. na terenie gmin: Rymanów, Gizałki, Michów, Abramów,
Bukowsko, Wróblew i Dukla. które spełniają określone w niniejszym Regulaminie
warunki oraz które do dnia 31 grudnia 2017 otrzymają od Organizatora pisemną
informację o akceptacji przedstawionej przez Placówkę propozycji programowej
(„Uczestnicy”). Lista Placówek zaproszonych do uczestnictwa w konkursie
przedstawiona jest w Załączniku 1. W przypadku zgłoszenia do konkursu
Placówki która nie została wskazana w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu,
zgłoszenie zostanie odrzucone.

1.6.

W konkursie może wziąć udział placówka oświatowa, która nie znajduje się na
liście będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, ale wykaże, że
znajduje się i działa w jednej z gmin wymienionych w punkcie 1.5.

2. Warunki i terminy uczestnictwa w konkursie
2.1.

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 12.11.2017 roku od godziny
08:00 do dnia 11.05.2018 roku do godziny 16:00 i jest podzielony na II
etapy operacyjne – opisane poniżej. Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie 14.05
- 08.06.2018. Na okres 15.06.2017-28.09.2018 przewidziane są prace
realizatorskie konkursu, obejmujące już tylko Finalistów i Laureatów
Konkursu(etap III - Finał).
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ETAP I:
I.

W dniach 12-17 listopada 2017 roku Organizator przesyła do Placówek
pisemną informację o Konkursie wraz z Formularzem Zgłoszeniowym (wzór
Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik 2 do Regulaminu) oraz
Oświadczeniem uczestnika (wzór Oświadczenia uczestnika stanowi
Załącznik 3 do Regulaminu). Informacja o Konkursie oraz Formularz
Zgłoszeniowy zostaną przesłane za pośrednictwem maila na adres
Placówki.

II.

Od dnia 12 do dnia 30 listopada 2017 roku do godz. 16:00 Placówki
wyrażają chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez przesłanie
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załączoną propozycją
programu edukacji ekologicznej do zrealizowania w semestrze wiosennym
2018
pocztą
elektroniczną
na
adres:
konkurs@najlepszaszkolapodsloncem.pl.

III.

Od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku
zgłoszenia podlegają weryfikacji przez Komisję. W tym czasie
przeprowadzony zostanie również wstępny audyt energetyczny w formie
rozmowy telefonicznej z przedstawicielem obsługi technicznej budynku. Nie
później niż do dnia 15 stycznia 2018 roku, Placówki otrzymują pisemną
informację zwrotną od Organizatora Konkursu o akceptacji lub braku
akceptacji zgłoszenia. Decyzja o akceptacji lub braku akceptacji zgłoszenia
zależy od spełnienia przez Placówkę warunków uczestnictwa w Konkursie
opisanych poniżej w pkt 2.4 jak również pomyślnego przejścia wstępnego
audytu energetycznego.
Organizator zastrzega sobie prawo o wystąpienie do Uczestnika o okazanie
do wglądu dokumentacji technicznej budynku lub przeprowadzenie audytu
technicznego w celu zweryfikowania szczegółów technicznych, których
zgodność niezbędna jest do przeprowadzenia instalacji fotowoltaicznej.

ETAP II:

I.

Od dnia 31 stycznia do dnia 11 maja 2018 roku Realizacja przez
Uczestników zaakceptowanego przez Komisję programu edukacji
ekologicznej i dokumentacja działań (scenariusze lekcji, fotorelacja
z prowadzonych działań, podsumowanie).

II.

Do dnia 11 maja 2018 do godz.16:00 Uczestnicy przesyłają na
adres konkurs@najlepszaszkolapodsloncem.pl finałowe sprawozdania
z realizacji programu. Sprawozdania powinny mieć formę pliku
tekstowego (*.doc) i zawierać nie więcej niż 6000 znaków i 15 zdjęć.
Do sprawozdania może być również dołączony film, którego długość
nie przekracza 4 min.

III.

Od dnia 14 maja do dnia 1 czerwca 2018 roku – wybór
i ogłoszenie maksymalnie trzech Placówek zakwalifikowanych do
Finału (ETAP III).
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ETAP III:

2.2

I.

Od dnia 28 maja do dnia 1 czerwca 2018 roku - wybór
i ogłoszenie laureata Konkursu, którym może zostać jedna z Placówek
zakwalifikowanych do Finału („Laureat”).

II.

Od dnia 4 do dnia 15 czerwca 2018 roku - podpisywanie umów na
instalację paneli fotowoltaicznych
pomiędzy firmą dostarczająca
i montująca panele fotowoltaiczne („Instalator”) a podmiotem
upoważnionym do reprezentacji Placówki wybranej Laureatem
Konkursu.

III.

Od dnia 18 czerwca do dnia 31 sierpnia 2018 roku - instalacja
paneli fotowoltaicznych na obiekcie Laureata przez Instalatora.

IV.

Od dnia 15 sierpnia do 28 dnia września 2018 roku - uroczyste
otwarcie instalacji przez Organizatora, Laureata przy udziale
zaproszonych gości. Organizator i Laureat osobno ustalą dokładny
termin i przebieg uroczystości.

Organem
dokonującym
weryfikacji
wszystkich
poprawnych
zgłoszeń
konkursowych, wyboru Uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu oraz
do wyboru Laureta Konkursu jest Komisja. Komisja rozstrzyga wszystkie
wątpliwości związane z Konkursem oraz weryfikuje, czy zostały spełnione warunki
formalne zgłoszenia (terminowość, kompletność dokumentów), a także rozpatruje
reklamacje związane z Konkursem. Komisja może odrzucić zgłoszenia, które nie są
zgodne z tematem Konkursu. Komisja sporządza protokół z przebiegu weryfikacji
programów. Każda Placówka może zapoznać się z ww. protokołem w siedzibie
Organizatora.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele IKEA:
 Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju
 Kierownik Projektu Fotowoltaicznego
 Kierownik ds. Energii i Klimatu
Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia.
Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.
Organizator jest uprawniony do powołania w skład Komisji specjalisty z zakresu energii
odnawialnej lub przedstawiciela świata nauki.
2.3

Miejsce przeprowadzenia Konkursu: Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

2.4

Warunki uczestnictwa w Konkursie, które muszą być spełnione łącznie:
1. Placówka znajduje się na liście podmiotów określonych w Załączniku nr 1
do Regulaminu i złożyła propozycję programu wraz z niezbędnymi
dokumentami, zgodnie z pkt 2.1 II Regulaminu,
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2. Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego („Załącznik 2”) wraz
z Oświadczeniem Uczestnika („Załącznik 3”) wraz z propozycją programu
na adres e-mail Komisji, zgodnie z postanowieniem pkt 2.1 Etap I pkt II
Regulaminu.
3. Z protokołu audytu, o którym mowa w pkt 2.1 Etap I pkt. III Regulaminu,
wynika, iż obiekt spełnia wymogi do zainstalowania na nim instalacji
fotowoltaicznej.
4. Program złożony przez Placówkę odpowiada
opisanemu w pkt 3.1 -3.4 Regulaminu.

zadaniu

konkursowemu

5. Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana wyłącznie na obiekcie
użytkowanym przez Placówkę, która zwycięży Konkurs. Jeśli laureat nie
jest właścicielem lub współwłaścicielem obiektu, na którym ma być
zamontowana
instalacja,
zobowiązany
się
do
przedstawienia
Organizatorowi pisemnego oświadczenia właściciela obiektu wyrażającego
zgodę
na umieszczenie na obiekcie instalacji fotowoltaicznej oraz
potwierdzającego akceptację właściciela obiektu warunków Regulaminu,
w tym podjęcie wszelkich zobowiązań, jakie na mocy Regulaminu
podejmuje Laureat.
6. Uczestnik ma podpisaną tzw. umowę kompleksową czyli umowę
świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z tą samą
firmą energetyczną, którą to umowę zobowiązany jest przedstawić na
żądanie Organizatora.
2.5.

Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jeden program.

3. Szczegółowe zasady konkursu:

3.1.
Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i wdrożeniu programu edukacji
ekologicznej uwzględniającej elementy zrównoważonego życia w domu i wykorzystania
energii odnawialnej oraz jego realizacji w semestrze wiosennym.
Przedmiotem oceny jest sprawozdanie z realizacji programu edukacji ekologicznej.

3.2.
Przygotowany program i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi
kryteriami:
 Tytuł programu
 Uwzględnienie zagadnień:
 Ekologia
 Zrównoważony rozwój
 Nadmierna eksploatacja środowiska
 Powstawanie zanieczyszczeń
 Oszczędzanie energii
 Oszczędzanie wody
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3.3.

 Redukowanie odpadów
 Sortowanie odpadów
 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 Energia odnawialna
 Odpowiedzialne zakupy
 Eko-certyfikaty
 Promowanie zdrowego stylu życia
Jasno zdefiniowane cele kształcenia
Różnorodność form pracy: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia specjalne (np.
spotkania dla rodziców z dziećmi w szkole)
Różnorodność metod pracy: pogadanki, dyskusje, konkursy, filmy, zajęcia
plastyczne, obserwacja, eksperyment, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie
Nawiązanie współpracy z innymi podmiotami: rodzice i rodzeństwo uczniów, inni
uczniowie ze szkoły, samorządy, firmy, NGO’sy (organizacje pozarządowe, np.
fundacje, partie, kluby), media
Zgodność sprawozdania z realizacji zgłoszonego do Konkursu programu
z założonym harmonogramem (pkt. 2.1 tego regulaminu)
Do sprawozdania, w formie elektronicznego dokumentu tekstowego (format
*.doc), nie większego niż 6000 znaków, z realizacji programu edukacji
ekologicznej dołączone mogą zostać następujące elementy kreatywne (mogą być
łączone):
- film (długość filmu maks. 4 min, format mp4, wmv, mpg),
- zdjęcia (maks. 15 zdjęć)
zarejestrowane na powszechnie używanych nośnikach danych cyfrowych (dysk
CD, DVD, pamięć USB)

3.4.
Laureatem konkursu który otrzyma nagrodę główną („Laureat”) zostanie
Uczestnik, którego zgłoszony do Konkursu program zostanie uznany przez Komisję za
najlepiej spełniający poniższe kryteria:
a)
b)
c)
d)
e)

Zgodność z kryteriami konkursu
Potencjał inspiracyjny pracy;
Błyskotliwość i efektywność pracy;
Terminowość w składaniu sprawozdań
Przestrzeganie Regulaminu

Uczestnikami którzy otrzymają nagrody dodatkowe zostaną Uczestnicy, poza Laureatem,
którzy zakwalifikowali się do Finału .
3.5.
Uczestnik w chwili przesłania zgłoszenia programu do Konkursu oraz w chwili
przesłania sprawozdania z realizacji programu przenosi bezpłatnie na rzecz
Organizatorów, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
do nieograniczonego i bezterminowego korzystania i rozporządzania sprawozdaniem
i dołączonymi przez Uczestnika materiałami (lub ich częścią), w tym do ich
rozpowszechniania przez Organizatora, także dla celów związanych z przeprowadzeniem
Konkursu i wykorzystywaniem tychże materiałów w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych związanych promowaniem działalności Organizatorów. Uczestnik
oświadcza, że wszelkie osoby przedstawione w materiałach programu zgłoszonego do
Konkursu jak i w sprawozdaniu wyraziły zgodę na utrwalenie ich wizerunku
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w dokumentacji oraz, że wyrażają zgodę na dalsze rozpowszechnianie wizerunku przez
Organizatora. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne
zgody na utrwalenie wizerunku, o których mowa w zdaniu poprzednim.
4. Nagrody:
4.1.

Fundatorami nagród w Konkursie jest Organizator – spółki wymienione w punkcie
1.2 niniejszego regulaminu.

4.2.

Nagrodami w Konkursie są :
a/ Jedna Nagroda Główna dla Laureata Konkursu: instalacja fotowoltaiczna
o wartości 35,000 złotych netto, wraz z montażem, serwisem i gwarancją zgodną
z warunkami ustalonymi z Instalatorem na podstawie odrębnej umowy.
Fundatorem nagrody głównej jest Organizator – spółki wymienione w punkcie 1.2
niniejszego regulaminu.
b/ Dwie Nagrody Dodatkowe dla Uczestników Finału: akcesoria dla szkoły
z asortymentu IKEA promujące zrównoważone życie w domu o wartości do
3,000zł. Fundatorem nagród dodatkowych jest: IKEA Retail sp. z o.o.

4.3

Każdemu Uczestnikowi Konkursu zakwalifikowanemu
przyznana maksymalnie jedna nagroda

do

Finału

może

być

4.4

Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę główną. Laureat nie ma prawa do
otrzymania nagrody dodatkowej.
Warunkiem odebrania nagrody głównej przez Laureata jest podpisanie przez Niego
umowy z Instalatorem, w której to umowie zostaną określone prawa i obowiązki
stron. Serwis gwarancyjny i wszelkie kwestie związane z instalacją fotowoltaiczną
po zakończonym Konkursie jak również odpowiedzialność za prawidłowość
montażu instalacji i szkody z instalacją związane, znajdują się po stronie
Instalatora, co szczegółowo reguluje umowa z Instalatorem.
W razie wyrażonej przez Laureata chęci powiększenia mocy instalacji, dodatkowy
koszt związany z powiększeniem zostanie wynegocjowany bezpośrednio przez
Laureata z Instalatorem, a koszty powiększenia instalacji i jej montażu zostaną
ustalone w umowie pomiędzy Laureatem i Instalatorem.

4.5

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu otrzymają nagrody dodatkowe:
akcesoria dla szkoły z asortymentu IKEA promujące zrównoważone życie w domu.

4.6

Szczegółowa lista produktów wchodzących w skład nagrody dodatkowej będzie
ustalona przez fundatora i przesłana do Uczestników zakwalifikowanych do Finału
nie później niż 31 maja 2018 roku.

4.7

Laureaci zostaną ogłoszeni drogą telefoniczną i mailową (na publiczny, wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail Placówki). Organizatorzy za pośrednictwem poczty email skontaktują się z Laureatami w celu ustalenia szczegółów przekazania
Nagrody.
Laureat nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na inne podmioty.

4.8
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4.9

Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4.10

Organizator jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych nagród na wskazany
przez uczestników zakwalifikowanych do Finału adres.

4.11

Potwierdzenie odebrania nagrody na podstawie protokołu jest jednoznaczne
z przyjęciem nagrody.

4.12

Nagrody nieodebrane do dnia 28 września 2018 roku
rzecz Organizatora.

4.13

Zarówno Laureat jak i Uczestnicy zakwalifikowani do Finału są odpowiedzialni we
własnym zakresie za rozliczenia podatkowe wynikające z otrzymanych nagród.

włącznie przepadają na

5. Postanowienia Inne
5.1

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do Komisji.

5.2

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmienione warunki
Regulaminu zostaną wysłane do uczestników pocztą elektroniczną. Zmiana
warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika
konkursu przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

5.3

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. /Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

5.4

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby
Organizatora do dnia 30 czerwca 2018. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

5.5

Każda reklamacja powinna zawierać: dokładny adres Uczestnika i numer telefonu,
jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane
na adres Organizatora.

5.6

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora, nie później jednak niż do dnia 6 lipca 2018.

5.7

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie
Regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
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5.8

Reklamacje rozpatruje Komisja powołana zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej.

5.9

Decyzja o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie
udzielona w formie pisemnej i wysłana na adres zgłaszającego ją Uczestnika
listem poleconym.

5.10

Regulamin Konkursu został przesłany Placówkom wraz z zaproszeniem do
Konkursu oraz będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

5.11

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Janki, dnia 07 listopada 2017 roku.
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Lista placówek zaproszonych do uczestnictwa w konkursie
2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika konkursu
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