
 

www.fundacjanapoziomie.pl | kontakt@fundacjanapoziomie.pl 

KRS: 0000725840 |  REGON: 369882379 | NIP: 6282272438 

REGULAMIN KONKURSU 

WAKACJE Z KULTURĄ NA POZIOMIE 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU I CZAS TRWANIA 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kulturalni na Poziomie z siedzibą przy ul. Polnej  

3 w Płokach. 

2. Konkurs odbędzie się od 15.07.2018 do 30.09.2018 za pośrednictwem mediów 

społecznościowych oraz strony internetowej Organizatorów. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych niezależnie od wieku, miejsca 

zamieszkania. 

2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem przesłać 

podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na udział w konkursie dziecka oraz 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. (zał.2). 

§3 

CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowania kulturą oraz aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu 

wolnego; 

 promowanie atrakcyjnych miejsc na całym świecie; 

 promowanie kultury i miejsc z nią związanych; 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu dając możliwość szerokiego 

zakresu wykonywania prac; 

 wykorzystanie nowych technologii. 

 

 



 

www.fundacjanapoziomie.pl | kontakt@fundacjanapoziomie.pl 

KRS: 0000725840 |  REGON: 369882379 | NIP: 6282272438 

§4 

ZASADY KONKURSU 

1. Każdy z uczestników może zgłosić tylko 1 pracę, którą wykona samodzielnie poprzez 

wypełnienie karty zgłoszenia (zał. 1) wysyłając na adres mailowy: 

kontakt@fundacjanapoziomie.pl do 30.09.2018 r.  

2. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celach związanych z konkursem. 

3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu „multimedialnej pocztówki” tj. projektu, 

szkicu, rysunku, kolażu (format .jpg, maksymalnie do 7 MB), ruchomego obrazka (.gif), 

czy też filmiku maksymalnie 30 sekundowego (format MP4, AVI, MPG, minimalna 

rozdzielczość wideo - 480p [720x480], optymalna rozdzielczość 720p [1280x720], 

maksymalna rozdzielczość 1080p [1920x1080]), dotyczącego spędzania wakacji  

w ciekawych miejscach związanych z szeroko pojętą kulturą na całym świecie. Technika 

dowolna - należy wybrać jedną z powyższych form.   

4. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym  

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, zawierających materiały chronione 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

5. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego praw 

autorskich oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.  

6. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

7. Przesłanie pracy na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika 

konkursu nieodpłatnej zgody na bezterminową publikację projektu na stronie oraz  

na profilu w mediach społecznościowych Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających 

kryteriów tematycznych) oraz projektów, które w inny sposób naruszają niniejszy 

regulamin. 
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§5 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 20 października 2018 roku. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.10.2018 r. poprzez ogłoszenie wyników na stronie 

internetowej www.fundacjanapoziomie.pl oraz na profilu społecznościowym Fundacji. 

3. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące 

kryteria:  

- zgodność z tematem,  

- samodzielność wykonania pracy,  

- pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, 

- estetykę wykonania 

- umiejętność wykorzystania nowych technologii 

4. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w postaci nagrody rzeczowej za I miejsce, 

dyplom oraz drobne upominki za zajęcie II i III miejsca. Organizator może przyznawać 

wyróżnienia. 

5. O wynikach zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową. Organizator zastrzega 

sobie publikacji prac na ww. stronach zgodnie z Regulaminem.  

6. Nagrody oraz upominki zostaną przesłane poprzez Pocztę Polską po ogłoszeniu 

wyników.  

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza wyrażenie zgody na zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie.  

2. Regulamin, Karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców dostępna jest na stronie internetowej 

Fundacji (www.fundacjanapoziomie.pl) oraz profilu na portalu społecznościowym 

(www.facebook.com/KulturalniNaPoziomie).  

3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników 

Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób 

przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 
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4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie 

Organizator. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania 

danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

6. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 
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