
REGULAMIN AKCJI #ZajerzystyKraków 2 
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Organizatorem akcji #ZajerzystyKraków! jest Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców z siedzibą 

w Krakowie (NIP: 6772387137) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548117. Adres 

siedziby Kazimierza Wielkiego 60, 30-074 Kraków; 
 

2. Akcja ma na celu zobrazowanie mieszkańcom problemu braku wystarczającej ilości budek 

lęgowych dla ptaków z rodziny jerzykowatych w szczególności Jerzyka zwyczajnego (Apus apus). 

W toku akcji zostanie rozdanych 200 sztuk (dwieście) budek lęgowych opatrzonych logo 

Organizatora; 
 

3. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Krakowa – wyłącznie osób fizycznych – i ma 

charakter bezpłatny; o zakwalifikowaniu do akcji decyduje kolejność zgłoszeń; 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

 

4. W akcji może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która w okresie od 7 listopada 2019 roku godz. 

18:00 do wyczerpania puli wypełni formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 

www.zajerzystykrakow.pl. O uczestnictwie w akcji decyduje kolejność zgłoszeń w formularzu; 

Zgłaszający staje się Uczestnikiem akcji z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. 
 

5. W akcji tej edycji można brać udział wyłącznie jeden raz – niezależnie od ilości zgłoszeń od 

jednego podmiotu, podmiot ten otrzyma wyłącznie jedną budkę; 
 

6. Każdy Uczestnik, który prześle zgłoszenie we wskazanym w poprzednim punkcie terminie, 

zostanie poinformowany drogą SMS-ową o statusie swojego zgłoszenia. 
 

7. Uczestnik będzie mógł odebrać budkę po zakończeniu rejestracji w siedzibie Stowarzyszenia pod 

adresem Kazimierza Wielkiego 60, 30-074 Kraków. Dokładne informacje zostaną przesłane 

uczestnikom zakwalifikowanym do odbioru budek drogą mailową; 
 

8. Uczestnik zakwalifikowany do odebrania budki lęgowej zobowiązuje się do następujących 

czynności: 
 

a. zamontowania budki lęgowej, w granicach Miasta Krakowa, zgodnie z instrukcją 

dołączoną do budki; 
 

b. przesłania, po zamontowaniu budki, na adres mailowy 

zajerzysty@krakowdlamieszkancow.com, zdjęcia zamontowanej budki wraz z adresem, 

przy którym budka została zamontowana; 



 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przesłanych zdjęć zamontowanych budek 

w swoich materiałach marketingowych, w tym w Social Mediach. 
 

10. Organizator informuje, że lokalizacje budek zostaną udostępnione w sposób orientacyjny (bez 

podawania dokładnego adresu) na interaktywnej mapie #ZajerzystegoKrakowa! po zakończeniu 

akcji o odebraniu stosownych informacji od uczestników. 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

 

11. Uczestnik, który po odbiorze budki lęgowej negatywnie zweryfikuje możliwość montażu budki 

lęgowej w swojej okolicy proszony jest o zwrot budki do Organizatora; 
 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i wykonania zdjęć zamontowanych budek pod 

adresem wskazanym w formularzu; 

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

13. Czyniąc zadość postanowieniom z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(tzw. RODO) informuje się, że administratorem, danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraków 

dla Mieszkańców z siedzibą w Krakowie (NIP: 6772387137) ul. Kazimierza Wielkiego 60, 30-074 

Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji 

#ZajerzystyKraków!. 
 

14. Organizator informuje, że: 
 

a. Uczestnik prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania i ograniczenia przetwarzania i usunięcia; 
 

b. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą 

usunięte; 
 

c. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
 

d. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w żadnym czasie. 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady konstrukcyjne budek, nieprawidłowe 

zamontowanie budek i możliwe z tego tytułu negatywne konsekwencje. Budki stanowią własność 
 

Organizatora do chwili wydania budki Uczestnikowi. 



 
16. Organizator nie gwarantuje, że budki zostaną zasiedlone przez ptaki z rodziny jerzykowatych;  

 

Kraków, październik  2019  roku 


