
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"Rajd Barbórka artystycznie" 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Rajd 

Barbórka artystycznie". Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszej pracy plastycznej 

przedstawiającej temat Konkursu. 

 

§ 2 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa zwana dalej („Organizator Konkursu”), 

 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 

Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

(adres URL: https://www.facebook.com/zdazyczpomoca) 

 

§ 4 

Konkurs trwa od 27.11.2014 do 2.12.2014 r. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu są Podopieczni Organizatora Konkursu, którzy w dniach od 

27.11.2014 do 2.12.2014 r. umieszczą na tablicy Organizatora Konkursu zdjęcie pracy 

plastycznej obrazującej hasło konkursowe „Rajd Barbórka artystycznie”, wraz z imieniem 

oraz  numerem ewidencyjnym w Fundacji. 

 

§ 6 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci pracowników ani osób pozostających w 

stosunku zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej z Organizatorem Konkursu. 

 

§ 7 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w 

celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne 

dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie 

nagród. 

 

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 8 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby 

Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego 

regulaminu również "Moderatorami"). 
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2. Ostateczny wybór najlepszych prac zostanie dokonany przez jury składające się z 2 

członków Zarządu Organizatora Konkursu. 

 

§ 9 

 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

być Podopiecznym Organizatora Konkursu, 

zapoznać się z Regulaminem Konkursu, 

umieścić zdjęcie pracy konkursowej na tablicy Organizatora Konkursu na portalu Facebook 

2. Do zgłoszonej do Konkursu pracy powinno być podane imię oraz numer ewidencyjny 

podopiecznego w Fundacji.  

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie za pomocą pracy 

plastycznej motywu związanego z Rajdem Barbórka. Sposób ujęcia tematu i  technika 

wykonania pracy są dowolne. 

4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedną pracę i jedno jej  zdjęcie (wraz z 

opisem) w formacie JPG, w maksymalnym rozmiarze 1,5 MB. 

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do konkursu 

praca plastyczna i zdjęcie pracy plastycznej są  jego własnością i zostały wykonany przez 

niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, 

w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 03.12.2014 r. około godziny 

9:00. 

7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowane w formie notatki na fan page 

https://www.facebook.com/zdazyczpomoca 

 

 

IV. NAGRODY 

 

§ 10 

 

1. W konkursie przewidziano: 

bilety wstępu na 52 Rajd Barbórka, na Odcinek Specjalny Bemowo. który odbędzie się 

6.12.2014 r. w Warszawie. Bilety te przeznaczone są dla laureata oraz jego opiekuna. Dzieci 

do 12 r.ż. mogą uczestniczyć w Rajdzie bezpłatnie. 

2. Bilety dla laureatów konkursu będą do odbioru w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS, przy 

ulicy Grzybowskiej 4 (lok. 9A) w Warszawie w godz. 8.00-16.00 w dniach 03.12.- 05.12. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

zgłoszonego do Konkursu zdjęcia i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest 

uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1. 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez 

uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 

przesyłania materiałów konkursowych. 
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4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora 

mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

 


