Regulamin konkursu „Pocztówka z widokiem na Biskupią Górkę”

§ 1 Warunki ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie WAGA z siedzibą w Gdańsku 80 - 875, ul. Biskupia
4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339979, NIP. 583 308 56 55 (dalej:
„Organizator”).
2. Regulamin konkursu „Pocztówka z widokiem na Biskupią Górkę” (dalej: „Regulamin”) określa
warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne oraz artystyczne techniką
dowolną (dalej: „Prace Konkursowe”).
3. Projekt, w tym nagrody dofinansowane są ze środków Miasta Gdańska (dalej: „Fundator
nagród”).
4. Zasięg terytorialny konkursu – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy to również wysyłki
nagród i polega na opublikowaniu Pracy Konkursowej oraz wydruku zwycięskich prac zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie.
§ 2 Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 18 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. – termin nadsyłania prac.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 sierpnia 2022 r.

§ 3 Uczestnicy konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba bez ograniczenia
wiekowego, która prześle na wskazany przez Organizatora adres email konkursu:
Julia.prokop262@gmail.com lub m.paszkowska.waga@gmail.com zdjęcia lub prace artystyczne
(technika dowolna) wraz z wymaganymi przez Organizatora zgodami, stanowiącymi załączniki do
Regulaminu.
2. Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział w Konkursie, do pracy zobowiązane są dołączyć
zgodę opiekuna prawnego, która stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu, osoby pełnoletnie
zobowiązane są dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, które stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu.

§ 4 Zasady konkursu
1. Zadanie konkursowe zostało określone w następujący sposób:
1.1. W okresie od
18 - 31.07.2022 r. włącznie uczestnicy Konkursu winni wysłać Pracę
Konkursową, tj. zdjęcia lub prace artystyczne (technika dowolna) na temat „Pocztówka
z widokiem na Biskupią Górkę” na adres e-mail: Julia.prokop262@gmail.com lub
m.paszkowska.waga@gmail.com.
1.2. W temacie e-mail należy wpisać hasło Konkursu tj. „Pocztówka z widokiem na Biskupią
Górkę” oraz imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym klasę, do której uczęszcza.
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1.3. Pełnoletni uczestnicy do pracy zobowiązani są dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, które stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu.
1.4. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego rodzic lub opiekun prawny obowiązany jest
dołączyć do wiadomości e-mail określonej w ppkt 1.2 Regulaminu oświadczenia o wyrażeniu
zgody na udział w konkursie, stanowiącej Załącznik nr 1 Regulaminu i przesłać ją razem
z
Praca
Konkursową
na
adres
e-mail:
Julia.prokop262@gmail.com
lub
m.paszkowska.waga@gmail.com
Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
2.1. technika wykonania pracy artystycznej oraz fotografii jest dowolna,
2.2. Praca Konkursowa powinna przedstawiać ulubione miejsce/-a, widoki, wnętrza budynków,
mieszkań, wydarzeń na Biskupiej Górce, portrety mieszkanek i mieszkańców.
O zakwalifikowaniu uczestników do konkursu, którzy nadesłali Prace konkursowe określone w § 4
decyduje dzień zgłoszenia, tj. poprzez dostarczenie Pracy Konkursowej.
Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie po terminie wskazanym w §2 pkt. 1
Regulaminu, nie podadzą wymaganych danych osobowych lub nie będą uprawnione do udziału
w konkursie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Organizator konkursu będzie prowadzić
ewidencję wpływu odpowiedzi.
Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnią kryteria konkursu, wyślą Prace Konkursowe
zgodnie z wytycznymi określonymi w § 4 pkt. 2 Regulaminu wezmą udział w wyłonieniu
zwycięzcówNagród ufundowanych ze środków Miasta Gdańska.
Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełnią warunki określone w Regulaminie,
przedstawią najciekawsze, w ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli
Organizatora oraz osób prowadzących warsztaty.
Spośród Prac Konkursowych, Komisja kierując się oceną pomysłowości i kreatywności wybierze
zwycięzców, którzy otrzymają Nagrody Główne.
Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także
zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające
powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym,
etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych Regulaminem, nie
biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie
wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa
autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie
przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej
decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.
Uczestnik przesyłając Pracę Konkursową i wyrażając zgodę na publikację, publikuje Pracę
Konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność
za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Pracy Konkursowej
w serwisie Facebook lub na stronach internetowych wymienionych w § 4 pkt. 17 Regulaminu,
w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji Pracy
Konkursowej przez Organizatora.

12. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej, na adres
e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa lub telefonicznie.
13. Laureat Konkursu musi potwierdzić termin przyjęcia nagrody, w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 12 Regulaminu, na adres podany przez
Organizatora w tej wiadomości.
14. Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
przez
Organizatora
na
stronie
https://www.stowarzyszeniewaga.pl
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się
Uczestnika do postanowień Regulaminu oraz w wyniku odrzucenia Pracy Konkursowej.
16. Za przekazanie i realizację nagród odpowiada wyłącznie Organizator. Organizator
poinformuje laureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach do dnia
05.08.2022 r. na adres e – mail podany przez uczestnika lub telefonicznie. Nagrody zostaną
przekazane w biurze Organizatora przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku, w terminie 10 dni od dnia
wyłonienia zwycięzców konkursu.
17. Szczegóły związane z konkursem umieszczone zostaną:
17.1. na stronie internetowej Organizatora WWW.stowarzyszeniewaga.pl,
17.2. na facebook Organizatora Stowarzyszenie WAGA,
17.3. w Regulaminie w Biurze Organizatora,
18. Informacja obejmuje w szczególności:
18.1. zasady konkursu,
18.2. termin przebiegu konkursu,
18.3. informacje o Nagrodach,
18.4. informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem konkursu.
§ 5 Nagrody
1. Nagrody Główne– w konkursie przyznane zostaną4 równorzędne nagrody główne w postaci
bonów prezentowych do „Forum Gdańsk” o wartości 400,00 zł każdy (słownie: czterysta
złotych).
2. Nagrody są nieprzenoszalne, a ich przekazanie nie może zostać odroczone w czasie, bony
prezentowe nie podlegają wymianie, w tym na gotówkę.
3. Każdy z uczestników konkursu ma możliwość wygrania jednej Nagrody, niezależnie od
ilości wysłanych zgłoszeń. Zgłoszenia, pochodzące z tego samego adresu zamieszkania
uczestnika/uczestników, będą uprawniały do otrzymania jednej Nagrody, bez względu na ilość
nadesłanych zgłoszeń.
4. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, która staje się własnością Organizatora
w następujących przypadkach:
4.1. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Laureata Konkursu, o której mowa
w § pkt. 4.13 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Organizatora
informacji o wygranej w Konkursie,
4.2. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu,
4.3. w sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa
w § 4 pkt. 8 oraz 9 Regulaminu, Organizator może zdecydować o przyznaniu Nagrody
innemu Laureatowi Konkursu.

§ 6 Prawa autorskie
1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik, rodzic Uczestnika lub jego przedstawiciel ustawowy
oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie,
jak również jest uprawniony lub posiada zgodę do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób
przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości,
w tym na portalach i serwisach internetowych.
2. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie
nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili
jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wprowadzenia Pracy
Konkursowej do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci
wewnętrznych typu Intranet;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu;
- w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również w ramach produktów
elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tymsieci wewnętrznych jak i Internetu
oraz w systemie on-line.
3. Jednocześnie Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę na wykonanie praw
autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie
całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanychz
Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych
Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na
opublikowanie jego Pracy Konkursowej oraz wizerunku Laureata przez Organizatora na stronie
WWW.stowarzyszeniewaga.ploraz na profilu na facebook Stowarzyszenia WAGA.
5. Podpis pod Pracą Konkursową uwzględni imię i wiek, a w przypadku uczniów klasę Laureata
Konkursu.
§ 7 Inne postanowienia
1. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny, przystępując do Konkursu oświadcza tym samym,
że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w sposób wskazany w Regulaminie.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć
ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu

Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji
Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach
hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 284, z późn. zm.).
7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Każdy z uczestników Konkursu przekazuje Organizatorowi będącemu administratorem
danych osobowych i Fundatorowi Nagród dobrowolnie, prawdziwe dane osobowe: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu „Pocztówka z widokiem na Biskupią Górkę”, które
stanowi Załącznik nr 2, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich – Załącznik nr 1.
3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko i miasto),
w przypadku wyłonienia go jako zwycięzcy konkursu (otrzymania jednej z Nagród
przewidzianych Konkursem) na stronie internetowej Organizatora przez okres 90 dni liczonych
od dnia ogłoszenia wyników.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Fundatora
Nagród w celu i zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu i wysłania Nagród. Uczestnik
konkursu oświadcza, ze zapoznał się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
przetwarzania jego danych osobowych na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator nie będzie przekazywał pozyskanych w czasie trwania Konkursu, danych osobowych
do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich
sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia
po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane Organizatorowi
napiśmie pod adres: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, nie później niż
w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, to jest od dnia 03.08.2022 r.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz uzasadnienie reklamacji.
W przypadku przesłania reklamacji złożonejza pośrednictwem poczty decyduje data stempla
pocztowego.
3. Organizator, w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację
i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzje Organizatora podjęte
w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i żadna dalsza korespondencja w tej sprawie
nie będzie rozpatrywana.
4. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Roszczenia z tytułu konkursu
przedawniają się w terminie trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
5. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia jej
rozpatrzenia.

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Fundatora Nagród.
7. Udział uczestnika w Konkursie jest dobrowolny i następuje na ryzyko uczestnika.
8. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości
odebrania Nagród wynikający z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. Jeśli dostarczenie
Nagrody nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, Nagroda pozostaje
własnością Fundatora Nagród.
9. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu oraz
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie wskazanym
w Regulaminie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje
w sposób wskazany w § 7 Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
(Do
wysłania
za
pomocą
m.paszkowska.waga@gmail.com)

e-mail

na

adres

Julia.prokop262@gmail.com

lub

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE

1. Ja (imię i nazwisko) ………… wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka,
klasa, wiek) ………………………………………………………………………………………………. w Konkursie na Prace
Konkursowe wykonane przez dzieci pod hasłem „Pocztówka z widokiem na Biskupią Górkę”
akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami
przetwarzania danych określonymi w Regulaminie Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka w razie wygranej na stronie internetowej
WWW.stowarzyszeniewaga.pl oraz profilu facebook Stowarzyszenia WAGA

…………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, na potrzeby udziału w konkursie „Pocztówka z widokiem na Biskupią
Górkę”, przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu, zgodnie z zasadami
przetwarzania danych określonymi w Regulaminie Konkursu.

…………………………………………………
(data i podpis)

