REGULAMIN KONKURSU SIENKIEWICZOWSKIEGO
I. ORGANIZATOR I UCZESTNICY.
1.1. "Organizator"
Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" OPP, 00-695, Warszawa ul. Nowogrodzka 51.
1.2. "Uczestnicy"
Uczestnikiem konkursu może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie rysunkiem lub pisarstwem,
w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem ww.
usług i/lub nie świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej, a także nie posiada
wyższego wykształcenia w zakresie sztuk pięknych lub literatury.
b) osoba niepełnoletnia, będąca uczniem lub absolwentem jakiejkolwiek ze szkół
Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin" lub członkiem grupy TOPR, w następujących dwóch
grupach wiekowych: dzieci do lat 12-tu oraz młodzież w wieku 12-18 lat.
II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2016 roku i trwa do 05.09.2016 roku.
III. KATEGORIE TEMATYCZNE I GRUPY WIEKOWE KONKURSU.
3.1.Obowiązują 2 kategorie tematyczne:
a) ilustracja do dzieła Henryka Sienkiewicza w formacie A4
b) krótkie opowiadanie inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza, max. 1 strona A4 lub
1800 znaków.
Technika prac dowolna.
3.2. Zgłoszone do konkursu prace w kategoriach wymienionych w punktach a) i b) będą
oceniane z uwzględnieniem grupy wiekowej tj.
a) dzieci do lat 12
b) młodzież 12-18 lat,
c) dorośli,
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
4.1.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie
prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca pracę.
4.2. Zgłoszenie prac na konkurs następuje poprzez dostarczenie jej do dnia 5 września 2016 r.
do odpowiedniej placówki Stowarzyszenia Przymierze Rodzin tzn. do sekretariatu jednej ze
szkół:
- Szkoła nr 112 im. Jana Pawła II, ul. M. Grzegorzewskiej 10
- Szkoła nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego, SP ul. Racławicka 14, Gimnazjum ul.
Wąwozowa 28
- Szkoła nr 3 im. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Nocznickiego 7

lub do sekretariatu stowarzyszenia, ul. Nowogrodzka 51,
oraz podanie następujących informacji o Uczestniku:
a) kategoria/tytuł,
b) imię i nazwisko,
c) w przypadku uczniów - klasa i szkoła, w przypadku TOPR grupa
d) adres e-mail,
e) telefon kontaktowy,
f) data urodzenia.
4.3. Przekazanie prac na Konkurs, a tym samym udział w Konkursie równoznaczne jest z
oświadczeniem, że:
"Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu (lub jego
przedstawicielowi ustawowemu) całość praw autorskich.
Ponadto Uczestnik Konkursu (lub jego przedstawiciel ustawowy) poprzez udział w Konkursie
udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich prac na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką dowolnej
ilości egzemplarzy utworu, w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których
utwór utrwalono, w tym użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, w zakresie
rozpowszechniania utworu w każdym miejscu i czasie. Jednocześnie wyraża zgodę na
wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcenie, przerabianie
i adoptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie ( z podaniem imienia i
nazwiska Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
wydawnictwach Organizatora, na jego stronach internetowych, profilu Organizatora w
serwisie Facebook oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora."
4.4.Uczestnik Konkursu wysyłając pracę na Konkurs oświadcza tym samym, iż akceptuje
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
4.5.Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę w każdej z
kategorii.
4.6. Zabronione jest przesyłanie na Konkurs prac sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami, takie prace nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, czy praca narusza wyżej
przedstawione zasady decyduje ocena Organizatora.
4.7. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace dotąd niepublikowane i takie, które nie
wygrały żadnego innego konkursu.
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu prac, które nie spełniają
warunków Konkursu.
V. OCENA PRAC W KONKURSIE.
5.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie:
a) część plastyczna
- Małgorzata Blomkwist

- Małgorzata Miksiewicz
- Małgorzata Rapnicka- Przewłocka
b) część literacka
- Agnieszka Wiśniewska
- Kamila Wasilewska
wyłoni laureatów Konkursu - z podziałem na kategorie tematyczne i wiekowe.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.
5.2.Wyniki Konkursu zostaną podane w dniu 18.09.2016 roku podczas Pikniku
Organizatora.
5.3. Decyzje jury Konkursu są ostateczne.
VI. NAGRODY W KONKURSIE.
6.1. Najlepsze prace zostaną wydrukowane oraz zlicytowane podczas Pikniku w dniu
18.09.2015r. Uzyskany dochód z licytacji zostanie przeznaczony na cele statutowe
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
6.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach drogą mailową w ciągu 7 dni
od rozstrzygnięcia Konkursu.
6.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub jakikolwiek ekwiwalent.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie
prac od Uczestnika, z przyczyn od niego niezależnych, a w przypadku wysyłki drogą
pocztową z przyczyn leżących po stronie poczty.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
8.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
8.2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani
za wykorzystanie ich zdjęć w jakikolwiek sposób przez Organizatora, w szczególności w
sposób wskazany w pkt. 4.3.
8.3.Przesyłając na Konkurs pracę Uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin, a
w szczególności składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.3.

8.4. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie prac na Konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Stowarzyszenie
Przymierze Rodzin. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym
wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji
marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, związanych z działalnością
Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz
prawo zgłaszania wniosków o ich poprawianie lub żądanie usunięcia danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
8.5. Osoby, które nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu lub podadzą
Organizatorowi nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z Konkursu.

