Regulamin konkursu „Pocztówka z wolontariatu”!

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Pocztówka z wolontariatu!", zwanego dalej
"Konkursem" oraz fundatorem nagród określonych w § 5 ust. 1 jest Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777,
zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego
www.mlodziez.org.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 3 do 30 sierpnia 2011 roku.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w
Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych (zgoda
rodziców/opiekunów prawnych – patrz załącznik nr 1 do regulaminu).
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 do 30 sierpnia 2011 roku nadesłać
na adres : Program „Młodzież w działaniu”, Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa z
dopiskiem „Pocztówka z wolontariatu!” stworzoną wizualizacje pocztówki. Przypominamy
o należytym zabezpieczeniu pocztówki. Organizator nie odpowiada za zniszczenia
powstałe przy przesłaniu pracy.
2. Dopuszcza się przesłanie pocztówki w formie elektronicznej JPG. na adres
emilon@frse.org.pl, (w temacie: Pocztówka z wolontariatu) przy czym obowiązkowo, w jak
najszybszym terminie należy przesłać pocztówkę pocztą tradycyjną.
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3. O wpłynięciu pracy decyduje data wpłynięcia do biura (poczta tradycyjna) lub data
wpłynięcia maila.
4. Jeżeli uczestnik projektuje na tak zwanych plikach otwartych, należy je zachować w
celu ewentualnego wykorzystania po wygranej.
5. Wraz z projektem pocztówki uczestnik konkursu musi przesłać wydrukowane
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych i wykorzystywaniu prac przez FRSE w celu
promocji wolontariatu. Treść oświadczenia można znaleźć w załączniku nr 2 do regulaminu
konkursu. W przypadku przesyłania prac droga elektroniczną należy zamieścić skan
oświadczenia.
6. Jeden uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną pracę /projekt.
7. Po przesłaniu prac uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełniają warunki wymienione w § 2 i 3.
2. Spośród wizualizacji konkursowych zgłoszonych przez uczestników spełniających
warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże zwycięzców Konkursu, tj.:
a) Laureatów I, II i III miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1
pkt. a) Regulaminu,
b) Laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt. b)
Regulaminu,
3. W ocenie projektów pod uwagę brane będą następujące aspekty: pomysłowość,
innowacyjność, dbałość o wykonanie, zgodność pomysłu z tematyką konkursu.
4. W ramach konkursu rozpatrywane będą tylko pocztówki stworzone przez uczestników.
Pocztówki zakupione, dostępne w księgarniach itp. nie będą brane pod uwagę.
5. W skład jury wejdą pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
6. Dodatkowo uczestnicy EYV 2011 Tour Dnia Wolontariatu Młodzieżowego, który odbędzie
się 2 września 2011 r. w Warszawie, będą mogli oddać głos na najciekawszą pocztówkę.
Trzy najlepiej ocenione pocztówki otrzymają dodatkowo odpowiednio 3, 2, 1 punkt.
7. Organizator opublikuje w Serwisie wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie
uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
Oświadczeniu.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) I miejsce - MP3 Ipod Nano 8GB, II miejsce - kamera cyfrowa Sony Bloggie, II miejsce aparat fotograficzny Canon IXUS 105
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b) dla projektów wyróżnienia – dysk zewnętrzny A-DATA 320 GB
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora w terminie
28 (dwudziestu ośmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany
przez uczestnika w oświadczeniu, będącym załącznikiem nr 2 do regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem
lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez
nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o
nagrodzie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych i innych danych służących
do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych.
§ 6. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a
także dla celów promocyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji2. Dane osobowe
uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.
§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
na udział w konkursie „Pocztówka z wolontariatu”

Ja ………………………………………………….. legitymujący się ………………………………………………. (seria,
nr)

zezwalam

córce/synowi

……………………………………………………………………

na

udział

w konkursie „Pocztówka z wolontariatu”, tym samym przesłanie pracy konkursowej oraz
podanie Informacji niezbędnych do udziału w konkursie.

podpis
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Załącznik nr 2

Oświadczenie
uczestnika konkursu „Pocztówka z wolontariatu”

Dane osobowe:
Imię i nazwisko:
e-mail:
Wiek:
Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod):
Organizacja, w której jesteś wolontariuszem:

Ja …………………………………………………………….. oświadczam, że treść i wizualizacja przesłanej
pracy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
Równocześnie wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie mojej pracy (dzieła) przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w celu promocji programu „Młodzież w działaniu”.
Oświadczam, iż w przyszłości nie będę rościł sobie prawa do tantiem związanych z
rozpowszechnianiem mojej pracy”.

podpis
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