Regulamin Konkursu plastycznego „Moje Bezpieczne Wakacje 2016” - (Nie)znane atrakcje mojego
regionu”.

I.

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Moje Bezpieczne Wakacje 2016”,
zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Bezpieczne Wakacje, z siedzibą w Szczecinie zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa
b) uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz
poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego
c) promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu
4. Konkurs prowadzony jest na obszarze całej Polski.
5. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2016 roku.

II.

Uczestnictwo w Konkursie
§ 2.

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko oraz młodzież w wieku do 17 lat.
2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
a) I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
b) II kategoria – II dzieci w wieku 8 – 12 lat,
c) III kategoria – III młodzież w wieku 13 – 17 lat.
III.

Zasady Konkursu
§ 3.

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną techniką fotograficzną (fotografię)
przedstawiającą znaną lub mniej znaną atrakcję turystyczną.
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
3. Praca powinna przedstawiać temat „Moje Bezpieczne Wakacje 2016 – (Nie)znane atrakcje mojego
regionu”.
4. Pracę należy przesłać w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 10 MB poprzez formularz
udostępniony na stronie konkursu (bezpiecznewakacje.pl) lub listownie na płycie
CD/DVD/PENDRIVE/karcie pamięci SD.
5. Do każdej pracy dołączony jest kupon konkursowy.
§ 4.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza – Kuponu
Konkursowego – udostępnionego na stronie konkursu bezpiecznewakacje.pl lub listownie na
płycie CD/DVD/PENDRIVE/karcie pamięci SD wraz z prawidłowo wypełnionym Kuponem
Konkursowym na adres: Bezpieczne Wakacje, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, w terminie do dnia 30
września 2016 roku (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Moje Bezpieczne Wakacje 2016”.
2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych
w niniejszym Regulaminie, w tym w przypadku:
a) przesłania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w ust. 1,
b) przesłania Kuponu Konkursowego wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie lub
nieprawidłowo,
c) dołączenia do Kuponu Konkursowego więcej niż jednej pracy,
d) zgłoszenia tego samego uczestnika więcej niż jeden raz,
e) zgłoszenia na Kuponie Konkursowym więcej niż jednego uczestnika,
f) zgłoszenia pracy w innym rozmiarze niż dopuszczony
§ 5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieczytelne, zniszczone, niekompletne lub
doręczone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 6.
Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem
nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy,
opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.
IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.
§ 7.
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora na
podstawie następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką,
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c) ogólne wrażenia estetyczne.
2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
3. Nagrodami w konkursie jest publikacja nagrodzonych prac w serwisie internetowym akcji
Bezpieczne Wakacje 2016 oraz nagrody rzeczowe – niespodzianki. Pula nagród może ulec
zwiększeniu. Aktualna lista nagród zostanie opublikowana na stornie internetowej akcji.
4. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 30 września 2016. Termin ogłoszenia wyników zostanie
zamieszczony na stronie akcji.
6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej akcji Bezpieczne Wakacje 2016.
7. Organizator dołoży starań, aby nagrody dotarły do uczestników bezzwłocznie za pośrednictwem
poczty lub kuriera.
8. Nagrody nieodebrane przez Uczestników w czasie przeznaczonym na dostarczenie przesyłki
przewidzianym przez odpowiednie regulaminy poczty lub firm kurierskich zostaną przekazane na
cele charytatywne.
9. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na równowartość pieniężną.

V. Prawa autorskie.
§ 8.
1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do pracy w zakresie:
a)
utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania
egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
b)
obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu,
użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym,
kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
c)
praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego
Organizator jest upoważniony.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora
własności oryginału egzemplarza utworu.
3. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania
skrótów, obróbek graficznych.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami
utworu.
5. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym
wydawnictwie.
6. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w Kuponie
Konkursowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do
utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim
przewidzianych.
VI. Postanowienia końcowe.
§ 9.
1. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Bezpieczne
Wakacje i jej partnerów danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przez siebie
uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu obsługi konkursu oraz na
potrzeby informacyjne i marketingowe, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości. Każdy
uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania bądź zaprzestania
przetwarzania.
2. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.
3. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału
w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.BezpieczneWakacje.pl
5. Nadesłane Kupony konkursowe i prace oraz nośniki nie podlegają zwrotowi.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Moje Bezpieczne Wakacje 2016”
Kupon Konkursowy
Konkurs: „Moje Bezpieczne Wakacje 2016” (Nie)znane atrakcje mojego regionu.
UCZESTNIK:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… Data urodzenia: ………………………………………………………………
PRACA PLASTYCZNA:
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Nazwa atrakcji:.………………………………………………….……………….……….…………………………………..…….………………………..………………
Zdjęcie: [ZAŁĄCZONY_PLIK] Rodzaj atrakcji: ………………………….…………………………………………….……………………………….…………
Strona internetowa atrakcji: ……………………………………….…………..………Sezonowość: cały rok, zimą, wiosną, latem, jesienią.
Wskazówki dla odwiedzających (w tym dojazdu, godziny otwarcia):.……………….………………..……………………….……..……….……
Lokalizacja – adres……………………………………………………………………….…………………………………..…………….………………..………………
Dlaczego warto ją odwiedzić: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania): ………………………………………..…………………………..….……………….
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: …………………………………………………………………………………..………………..………….………….
Opcjonalnie: Placówka edukacyjna (np. szkoła) koordynująca powstanie pracy:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Pełny adres(stempel): ……………………………………………………….…………….………………………………….………………………….………………..
Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego: …………………………………………………………………………………………………..…..………….
OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym
autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z określonymi w
nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Bezpieczne Wakacje i jej partnerów moich danych osobowych oraz danych
osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie określonym
w Regulaminie konkursu.

___________________________________
Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika

