Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

FUNDACJA PRO CIVITAS BONO
Zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Radomia, powiatu zwoleńskiego,
kozienickiego, grójeckiego, szydłowieckiego do udziału w konkursie plastycznym pt.
„Chociaż moja babcia i dziadek zapominają, ja zawsze o nich pamiętam”.

REGULAMIN KONKURSU
§ 1 Zasady ogólne
1. Konkurs „Chociaż moja babcia i dziadek zapominają, ja zawsze o nich pamiętam”, zwany dalej
Konkursem, jest organizowany w ramach kampanii społecznej pt. „Nie bój się prosić o pomoc”,
skierowanej do osób chorych na Alzheimera, ich rodzin i opiekunów. Kampania jest współfinansowana
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Pro Civitas Bono, z siedzibą w Radomiu
przy ul. Warszawskiej 159a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306592,
zarejestrowana Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 7962838945, zwana dalej Organizatorem.
3. Sponsorem nagród jest Organizator, Fundacja Pro Civitas Bono, z siedzibą w Radomiu przy
ul. Warszawskiej 159a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306592,
zarejestrowana Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 7962838945.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora konkursu w zakresie
niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu, tj. w celu wyłonienia
zwycięzców, przekazania nagród, ogłoszenia listy zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z pózn. zm. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych
identyfikujących przez Organizatora konkursu na potrzeby realizacji konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
w związku z udziałem dziecka w Konkursie plastycznym, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu, zwanego dalej Oświadczeniem. Prace bez wypełnionego oświadczenia nie będą brały
udziału w konkursie.
7. Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej: www.pcbfundacja.org.
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§2 Słownik pojęć
1. Uczestnik – to uczeń z jednej z podanych grup wiekowych: klas I-III oraz IV -VII, uczeń szkoły
podstawowej z poniższych terenów: Radomia, Grójca, Kozienic, Szydłowca, Zwolenia oraz powiatu
grójeckiego, kozienickiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, który wziął udział w konkursie poprzez
przesłanie pracy konkursowej Organizatorowi i który zapoznał się z regulaminem konkursu, a jego
opiekunowie prawni zaakceptowali warunki regulaminu konkursu poprzez podpisanie Oświadczenia,
o którym mowa w §1 ust. 6.
2. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
2.1. publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
konkursu (w tym m.in. publikacje, ogłoszenie wyników),
2.2. publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku w publikacjach promocyjnych realizowanych przez
Organizatora.
2.3. przekazanie swojej pracy plastycznej na własność Organizatora konkursu
2.4. Przekazanie autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora konkursu.

§3 Zasady konkursu
1. Celem konkursu jest uwrażliwienie najmłodszych na problemy z pamięcią u osób starszych,
przełamywanie negatywnych stereotypów oraz propagowanie postawy szacunku i tolerancji wobec
seniorów.
2. Konkurs rozpoczyna się 3 października 2017r. i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy
Regulamin.
3. Konkurs trwać będzie do dnia 31 października 2017r. włącznie.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Konkurs jest organizowany na terenie Polski, miast: Radomia, Grójca, Kozienic, Szydłowca,
Zwolenia oraz powiatu grójeckiego, kozienickiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.
6. W konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym
mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
7. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowanie do dnia 31 października 2017 r. włącznie.
8. Prace konkursowe należy przekazać wyłącznie za pomocą poczty lub innego operatora
pocztowego na adres: Fundacja Pro Civitas Bono, ul. Warszawska 159a, 26-600 Radom do dnia
31 października bieżącego roku z dopiskiem „konkurs”. Decyduje data doręczenia przesyłki. Nie
jest możliwe osobiste przekazanie pracy w siedzibie Organizatora.
9. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A4. Temat
pracy: „Chociaż moja babcia i dziadek zapominają, ja zawsze o nich pamiętam”.
10. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, a także jego prawni opiekunowie, zaświadczają, że Uczestnik
jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych
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treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przekazania przez Uczestnika nieswoich
materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie od Uczestnika, który je
naruszył. Ponadto Uczestnik biorący udział w konkursie i jego opiekunowie prawni zaświadczają, że
przekazana praca jest pracą wcześniej niepublikowaną.
11. Każdy z Uczestników w ciągu trwania konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
12. W Konkursie udział można brać wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
13. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być opatrzone na rewersie danymi Uczestnika, wg wzoru:
13.1. Imię i nazwisko
13.2. Nazwa szkoły
13.3. Adres szkoły
13.4. Klasa
13.5. Nr telefonu szkoły
13.6. Nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
Uwaga: Prace bez danych na rewersie według zamieszonego wzoru, wypełnione częściowo lub
wypełnione w sposób niemożliwy do odczytania nie będą oceniane.
14. Do pracy Konkursowej należy dołączyć wypełnione oświadczenie, które znajduje się na stronie
Organizatora www.pcbfundacja.org.
15. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.
16. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
na podstawie poniższych kryteriów: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
17. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
18.
Lista
laureatów zostanie
opublikowana
na
stronie
www.pcbfundacja.org do dnia 5 listopada bieżącego roku.

Internetowej

Organizatora

19. Nagrody będą przyznawane za zdobycie trzech pierwszych miejsc w grupach wiekowych klas I-III
i IV-VII.
20. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne upominki (np. sprzęt sportowy, akcesoria szkolne)
o łącznej wartości 1000 zł.
21. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
22. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich ekwiwalenty pieniężne.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w wyjątkowych okolicznościach nagród na inne,
o podobnej wartości.
24. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 10 listopada bieżącego roku.
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25. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana przez laureata lub jego opiekuna prawnego do dnia
20 listopada 2017r., Organizator nabywa prawo do dowolnego dysponowania nią.
26. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 11.00 podczas konferencji pt.
”Alzheimer - choroba XXI wieku”, która odbędzie się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym
w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o szczegółach
związanych z odbiorem nagrody.

§4. Polityka prywatności
1. Prace staną się własnością Organizatora Konkursu, bez konieczności składania przez uczestnika
i Organizatora dodatkowych oświadczeń woli. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora
na wyłączność majątkowych praw autorskich wraz z prawami zależnymi na wykorzystanie pracy
konkursowej na następujących polach:
A) druk lub powielanie w dowolnej technice, liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
B) upublicznianie, przesyłanie lub używanie w internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,
CD-ROM, wprowadzanie do pamięci komputera),
C) prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celem Konkursu, o którym mowa
w §3 ust. 1 Regulaminu,
D) wykorzystywanie do celów marketingowo-promocyjnych,
E) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów zwycięskich i wyróżnionych prac.
Organizator oświadcza, iż prace konkursowe będą wykorzystywane jedynie w celach
edukacyjno-promocyjnych, zawsze z podaniem nazwiska autora, a Organizator nie będzie
czerpał z tego faktu korzyści majątkowych.
F) Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego
osoby, a także prawo do usunięcia danych. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie
Uczestnika.
2. Wszelkie dane osobowe podawane przez Uczestnika akcji będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane Uczestników będą zabezpieczone przed
dostępem osób nieuprawnionych.
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§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. Ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą
wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje
Uczestników na stronie internetowej www.pcbfundacja.org, co najmniej na 2 dni przed dniem wejścia
zmian w życie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
6. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego
publikacja na stronie internetowej Organizatora www.pcbfundacja.org oznacza jego udostępnienie
wszystkim zainteresowanym.
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad
w nim zawartych. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny u nauczycieli plastyki/sztuki szkół biorących udział
w Konkursie oraz na stronie Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
10. Wszelkie spory prawne związane z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

