REGULAMIN KONKURSU

§1
Organizator Konkursu
1.1. Organizatorem konkursu pn.: ‘Jestem lepszy… Edycja II – rok 2017’ jest Fundacja Szansa dla
Niewidomych z siedzibą w: 03 - 051 Warszawa, ul. Chlubna 88, NIP 1132295659, KRS 0000260011
reprezentowana przez Marka Kalbarczyka – prezesa Zarządu.

§2
Uczestnicy Konkursu
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie,
 osoby fizyczne*,
a także:
 organizacje pozarządowe,
 instytucje rządowe i samorządowe,



rozmaite lokalne społeczności.

*Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą
rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres:
jestemlepszy@szansadlaniewidomych.org

§3
Czas i miejsce trwania Konkursu
3.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 kwietnia 2017 r. i trwa do 30 maja 2017 r. włącznie.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie
samodzielnie opracowane pomysły, których autorem jest osoba zgłaszająca.
4.2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania następujących informacji:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko (oraz pseudonim),
- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
- telefon kontaktowy,

- adres e-mail,
- data urodzenia.
4.3. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie ww. informacje. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje
nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
4.4. Wysłanie zgłoszenia oznacza udział w niniejszym Konkursie i jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż:



Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw
autorskich.
Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie nadesłanego przez niego pomysłu w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej
wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

4.5. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: wielokrotne publikowanie nadesłanej
przez niego pracy (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w
wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych www.szansadlaniewidomych.org,
oraz www.facebook.com/Szansa jak również na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
4.6. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
http://jestemlepszy.szansadlaniewidomych.org/register oświadcza tym samym, iż akceptuje
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
4.7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) prace/pomysły. Wszystkie
prace/pomysły powinny zostać zgłoszone w jednej wiadomości.
4.8. Zgłoszone do Konkursu prace muszą być przesłane w treści wiadomości oraz w załączniku w
formacie: pdf.
4.9. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych prac/pomysłów przez tego samego
Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych prac, które zostały
zgłoszone jako kolejne.
4.10 Zabronione jest składanie prac/pomysłów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje
ocena Organizatora.
4.11. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace/pomysły, które nie zostały nigdzie opublikowane
i nie wygrały żadnego innego Konkursu.

§5
Ocena prac biorących udział w Konkursie
5.1. Nadesłane pomysły/ prace zostaną poddane ocenie Internautów. Spośród najwyżej ocenionych
prac Jury (powołane przez Organizatora) wyłoni laureatów Konkursu.

5.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas organizowanej przez
Fundację Szansa dla Niewidomych (Organizatora Konkursu) konferencji REHA for the Blind in Poland,
która odbędzie się w dn.: 13-15 października br..
5.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

§6
Nagrody w Konkursie
6.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:




Nagroda Główna o wartości 5 000 zł.
II Nagroda o wartości 3 000 zł.
III Nagroda o wartości 2 000 zł.

6.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty
rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail lub telefonicznie.

§7
Odpowiedzialność Organizatora
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie
administratora serwera.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje
lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator
zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu
poprzednim.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Konkursu.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§8
Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.szansadlaniewidomych.org.
8.2.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów pracy/ nadesłanego pomysłu.

8.3. Przesyłając
zgłoszenie
do
Konkursu
(na
stronie
http://jestemlepszy.szansadlaniewidomych.org/register) Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
8.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja Szansa dla Niewidomych z
siedzibą w: 03 - 051 Warszawa, ul. Chlubna 88, NIP 1132295659, KRS 0000260011 reprezentowana
przez Marka Kalbarczyka – prezesa Zarządu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych
danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia
danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w
Konkursie.
8.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w
Konkursie.

