REGULAMIN KONKURSU
„Zaprojektuj grafikę z okazji 5-lecia Fundacji”
Organizator
§ 1.
Organizatorem Konkursu pn. „Zaprojektuj grafikę z okazji 5-lecia Fundacji” (zwany dalej
Konkursem) jest Fundacja „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach przy ul. Fabrycznej
12, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000454216, NIP: 646-293-0363, REGON: 243233629.
Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w całości.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie słowom, Organizator nadaje następujące brzmienie:
a. Komisja konkursowa – składa się z pięciu osób, będących przedstawicielami
Organizatora. Komisja konkursowa dokona oceny wykonanych zadań konkursowych
i wyłoni laureatów;
b. Organizator – Fundacja „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach przy ul.
Fabrycznej 12, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000454216,
NIP: 646-293-03-63, REGON: 243233629.
c. Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki uczestnictwa oraz
wydawania nagród w Konkursie pn. „Zaprojektuj grafikę z okazji 5-lecia Fundacji”;
d. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
spełniając warunki niniejszego Regulaminu wykona zadanie konkursowe.
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych(Dz. U. z 2009r. nr 201, poz. 1540).
4. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 23 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
roku, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz wydawania nagród w
Konkursie.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
§ 3.
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy kto wykona zadanie konkursowe.
2. Uczestnik konkursu, aby wziąć w nim udział musi wykonać zadanie konkursowe.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie grafiki okolicznościowej z okazji jubileuszu
5 lat prowadzenia działalności przez Organizatora nawiązującej do hasło „bliżej szczęścia
– co to znaczy”. Zadanie konkursowe winno zostać wykonane przy uwzględnieniu
należytego poziomu artystycznego, a w szczególności jego unikalnego charakteru,
pozytywnego wydźwięku oraz pomysłowości.
3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, zobowiązana jest dokonać zgłoszenia
swojego udziału poprzez przesłanie wykonanego przez siebie zadania konkursowego za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@blizejszczescia.pl;
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej Uczestnik zobowiązany jest podać swoje
dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Wzór
zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Ostatecznym terminem na zgłoszenie udziału w Konkursie jest godz. 23:59 w dniu 31
grudnia 2017 roku. Po upływie wyznaczonego terminu, nie będzie możliwe zgłaszanie
uczestnictwa w Konkursie.
6. Celem konkursu jest stworzenie pracy artystycznej, której temat nawiązywać będzie z
obchodzonym przez Organizatora jubileuszem działalności. Celem konkursu jest także
rozwijanie wśród Uczestników umiejętności graficznych, wrażliwości artystycznej oraz
kulturalnej.
7. Zadanie konkursowe winno zostać przesłane na adres e-mail wskazany w ust. 3 powyżej
w formie pliku spełniającego następujące wymogi:
a. rozdzielczość obrazu 300 dpi;
b. minimalny rozmiar 50 cm x 50 cm;
c. kolory cmyk;
d. format pliku: .cdr, .ai, .psd, .pdf, .eps, .tif.
Komisja Konkursowa
§ 4.
1. Komisja konkursowa składa się z pięciu osób, będących przedstawicielami Organizatora.

Komisja

konkursowa

czuwać

będzie

nad

prawidłowym

przebiegiem

zadania

konkursowego i przyzna nagrody.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich zadań konkursowych. Wybór Komisji
będzie dokonany według jej subiektywnej oceny przy uwzględnieniu artystycznych
walorów zadania konkursowego.

Zasady Konkursu i przyznania Nagród
§ 5.
1. Do dnia 5 stycznia 2018 roku Komisja wyłoni laureatów Konkursu w postaci jednego
Uczestnika, którego zadanie konkursowe zostanie wyłonione jako zwycięskie, a także
przyzna czterem Uczestnikom wyróżnienia.
2. Uczestnikowi, którego zadanie konkursowe zostanie wyłonione jako zwycięskie, otrzyma
nagrodę w postaci urządzeń: Opaska activity tracker acme HR ACT05 o wartości 179,złotych, Słuchawki Bluetooth Philips BT SHB3060 o wartości 159,- złotych, Power Bank
Slim 12000 mAH VARTA o wartości 179,- złotych.
3. Uczestnikom, których zadania konkursowe przyznano wyróżnienia, otrzymają nagrodę w
postaci urządzenia: Słuchawki Bluetooth Philips BT SHB3060 (kolor czarny) o wartości
159,- złotych.
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, zostanie opublikowana w postaci komunikatu na
Fanpage’u (adres: facebook.com/fundacjablizejszczescia) Organizatora zawierającego
listę Uczestników, będących laureatami niniejszego Konkursu do dnia 12 stycznia 2018
roku.
5. Uczestnik, którego zadanie konkursowe zostało wyłonione jako zwycięskie, aby odebrać
nagrodę zobowiązany jest wypełnić wzór Oświadczenia Zwycięzcy Nagrody i przesłać na
podany w nim adres listem poleconym lub dostarczyć do siedziby Organizatora.
6. Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego Oświadczenia Zwycięzcy Nagrody
przekaże nagrodę oraz opublikuje imię i nazwisko zwycięzców na stronie:
www.blizejszczescia.pl.
7. Według aktualnego stanu prawnego, nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od
osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 361z późn. zm.).
W przypadku

zmiany przepisów prawa podatkowego, Organizator i Uczestnik mają

obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Prawa autorskie
§ 6.
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a. Jest autorem utworu – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), jaki powstanie w
związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie pn. „Zaprojektuj grafikę
z okazji 5-lecia Fundacji”.
b. P owstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego treści, utwory nie
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw
lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone;
c. Ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu
niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej w lit. a i b , zobowiązując
się jednocześnie zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie
objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także
na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
przysługujących im praw.
2. Uczestnik wykonując zadanie konkursowe i dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie,
przenosi na on na Fundację „Bliżej szczęścia” z siedzibą w Tychach bez dodatkowego
wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie
i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i

rozpowszechnianie we

wszystkich wydaniach,

niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby
nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub
całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach
i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla
potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego
zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia

lub identyfikacji Fundacji „Bliżej szczęścia” z siedzibą w Tychach obejmuje to
również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych
utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie od standardu,
systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej

lub

bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie
za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego
odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i

obrazu, w

tym powielania,

rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie
w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku
i/lub obrazu;
e. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do
obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
3. W przypadku ogłoszenia Uczestnika laureatem Konkursu i przyznania mu nagrody,
wyrazi on Fundacji „Bliżej szczęścia” z siedzibą w Tychach bez dodatkowego
wynagrodzenia dobrowolną, nieodpłatną oraz nieograniczoną terytorialnie zgodę na
rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografii oraz filmie, stanowiącej
załącznik do niniejszej zgody w wersji drukowanej, w sieci Internet oraz w TV, w tym za
pośrednictwem nadajników naziemnych oraz satelitarnych, oraz w inny sposób
umożliwiający zapoznanie się z nim nieograniczonej ilości osób.
Dane osobowe
§ 7.
Administratorem danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu
poczty elektronicznej oraz adresu zamieszkania przetwarzanych w ramach niniejszego
konkursu jest Fundacja „Bliżej szczęścia” z siedzibą w Tychach (43-100), przy
ul. Fabrycznej 12. Dane Osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w
konkursie przez Uczestnika, w tym przede wszystkim w celu wydania nagrody. Dane
osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

Reklamacje
§ 8.
1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu.
2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Organizatora bądź poprzez
wysłanie

wiadomości

e-mail

na

adres

elektroniczny

Organizatora,

tj.

konkurs@blizejszczescia.pl.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje przez cały okres obowiązywania Konkursu oraz
przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
zgodnie z § 5 powyżej.
4. Reklamacja złożona przez Uczestnika, zostanie rozpatrzona bezzwłocznie przez Komisję
konkursową, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku
postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, na
wskazany adres Uczestnika. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona
na wniosek Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
5. W

szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie

reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej,
Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestnika w sposób, o którym
mowa w ust. 4 powyżej, o: przyczynach opóźnienia; okolicznościach, które muszą zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy; przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Regulamin konkursu jest opublikowany i dostępny dla Uczestników na stronie
internetowej Organizatora www.blizejszczescia.pl.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone pisemnym aneksem. Informacja o
zmianie treści Regulaminu oraz jego nowa treść zostanie doręczona Uczestnikom
konkursu na adres e-mail, wskazany w wypełnionym formularzu konkursowym. Ponadto
Organizator umieści na swojej stronie internetowej zmienioną treść Regulaminu.

