
REGULAMIN KONKURSU „Jaki jest Twój Biegun*?”           DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12 – 16 LAT 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym 

konkursie pod nazwą: „Jaki jest Twój Biegun” („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266),  

al. Grunwaldzka 212, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000133671, NIP 5842006715 („Organizator”), z tym że niektóre przewidziane  

w Regulaminie czynności mające na celu wybór laureatów Konkursu wykonywane będą w imieniu 

Organizatora przez Radę Fundacji, której rolą będzie ocena prac konkursowych i wybór laureatów 

Konkursu, zaś samo przystąpienie do wykonywania tych czynności oznacza działanie Rady Fundacji 

z upoważnienia Organizatora, bez potrzeby udzielania jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw  

i upoważnień. 

3. Celem Konkursu jest wybór laureatów, którzy zostaną zaproszeni do 8-miesięcznego programu 

stypendialnego Life Plan, mającego na celu rozwój potencjału i kompetencji młodzieży, by móc realnie 

wpływać na swoje decyzje. Program zostanie przeprowadzony na podstawie metody Biegun autorstwa 

Marka Kamińskiego. Life Plan jest stypendialnym programem edukacyjnym, który obejmie laureatów.  

Dla uczestników programu stypendialnego Life Plan jest przygotowany 8-modułowy plan spotkań  

w postaci Warsztatów Rozwoju Kompetencji (dwa dwudniowe spotkania), Obozu Zdobywców 

Biegunów (12 dni), Wyprawa (3 dni) oraz sesje indywidualne przez Skype. Program stypendialny Life 

Plan zakończy się spotkaniem podsumowującym, na którym uczestnicy zaprezentują swoje cele oraz 

stopień ich realizacji. Korzyścią dla uczestników jest: 

 sformułowanie swojego celu/marzenia, 

 opracowanie dwuletniego planu realizacji celu/marzenia, 

 otrzymanie narzędzi oraz wiedzy jak je wykorzystać przy realizacji celu/marzenia, 

 wypracowanie kompetencji, które pozwolą realnie kształtować swoje życie i podejmować 

decyzje, 

 zbudowanie poczucia własnej wartości opartego na talentach i nowych kompetencjach. 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeprowadza Organizator, który zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży w trudnej 

sytuacji życiowej. 

2. Uczestnikami Konkursu może być młodzież w wieku od 12 do 16 lat z terenu całej Polski. Konkurs jest 

szczególnie kierowany do ambitnej młodzieży z domów dziecka, z rodzin wpieranych przez Miejskie 

Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS), Caritas, etc., 

młodzieży o utrudnionym starcie lub niepełnosprawnych (dzieci przewlekle chore, które mają zdolność 

myślenia logicznego i abstrakcyjnego, dzieci chore, które są samodzielne, dzieci  

z niepełnosprawnością ruchową, jednak nie przewlekle leżące, etc.) („Uczestnik”). 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy artystycznej (praca pisemna, 

prezentacja elektroniczna, billboard/plakat/kolaż z opisem, film, piosenka, wiersz, etc.) spełniającej 

warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej w Fundacji Marka Kamińskiego listem 

poleconym lub osobiście, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i do późniejszego 

kontaktu. 
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4. Udział w Konkursie dla Uczestników jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 

założenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym przez prawnych opiekunów 

Uczestnika zgłoszeniem, stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz Oświadczeniem, stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, w sposób i w terminie wskazanym w § 3. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 

6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

7. Praca konkursowa ma być pracą artystyczną wykonaną w dowolnej technice (praca pisemna, 

prezentacja elektroniczna, billboard/plakat/kolaż z opisem, film, piosenka, wiersz, etc.). Tematem 

pracy jest „Jaki jest Twój Biegun?”.  
* Fundacja Marka Kamińskiego rozumie słowo „Biegun”, jako marzenie, cel, do którego uczestnik konkursu chce dążyć i je zrealizować, angażując się  

w pracę nad osiągnięciem tego celu lub zrealizowania marzenia. 

8. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować cel, jaki Uczestnik chciałby osiągnąć lub marzenie, 

które chciałby spełnić, pokazanie kim Uczestnik chciałby zostać w przyszłości, wartości, które są dla 

Uczestnika ważne. 

 § 3 Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora: Fundacja Marka Kamińskiego,  

al. Grunwaldzka 212, V piętro, 80-266 Gdańsk, podając następujące dane: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, wiek Uczestnika, a w przypadku listu dopisek „Konkurs na program stypendialny Life 

Plan – „Jaki jest Twój Biegun?”. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione i podpisane przez 

prawnych opiekunów Uczestnika zgłoszenie (Załącznik Nr 1) oraz oświadczenie (Załącznik  

Nr 2). 

2. Złożenie pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem jest równoznaczne  

ze zgłoszeniem uczestnika do 8-miesięcznego programu stypendialnego Life Plan, który zakłada 

pracę nad założonym celem – określonym w pracy konkursowej „Jaki jest Twój Biegun?”. 

3. Konkurs rozpoczyna się 16 lutego 2018 roku i trwa do 4 kwietnia 2018 roku. 

4. Termin dostarczenia prac mija 4 kwietnia 2018 roku o godzinie 14:00. Prace nadesłane po tym terminie 

nie będą oceniane. W przypadku przesłania pracy konkursowej listem liczy się data wpływu pracy  

do siedziby Organizatora. 

5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 9 kwietnia 2018 roku. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty przez Jury złożone z członków Rady Fundacji. Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym imiona 

i nazwiska laureatów Konkursu, opublikowane zostaną na stronie Fundacji Marka Kamińskiego 

www.kaminski.pl. Organizator nie przewiduje indywidualnego informowania laureatów o wynikach 

Konkursu. Regulamin Konkursu nie zakłada możliwości odwołania się od decyzji Jury. 

6. W Konkursie zostaną wyłonieni: 

 laureaci Konkursu, którzy uzyskają, z zastrzeżeniem postanowień § 4 niniejszego Regulaminu, 

prawo do udziału w 8-miesięcznym programie stypendialnym Life Plan, którego wartość wynosi 

10 000 zł, 

 wyróżnieni w konkursie, którzy w przypadku rezygnacji Laureata będą uprawnieni do udziału,  

po spełnieniu pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w 8-miesięcznym 

programie stypendialnym Life Plan. 

http://www.kaminski.pl/
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7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego 

egzemplarza pracy konkursowej. 

§ 4 Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom 

1. O wyłonieniu laureatów i wyróżnionych Konkursu decyduje Jury, którego imienny skład zostanie 

ogłoszony na stronie www.kaminski.pl do dnia 16 marca 2018 roku. 

2. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego Jury. Protokół będzie 

przechowywany w siedzibie Organizatora. 

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

 oryginalność, 

 identyfikacja pracy z tematem, 

 czytelność, 

 subiektywna ocena, jak bardzo uczestnikowi zależy na realizacji swojego marzenia, 

 sytuacja rodzinna i zdrowotna Uczestnika Konkursu na podstawie karty zgłoszeniowej. 

4. Laureaci Konkursu uprawnieni będą do udziału w 8-miesiecznym programie stypendialnym Life Plan 

pod warunkiem zawarcia umowy określającej szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz 

Laureata związane z udziałem w programie. Umowa nie będzie nakładała na Laureatów oraz ich 

opiekunów dodatkowych opłat związanych z uczestnictwem w programie. Wysokość stypendium  

na udział w tym projekcie na każdego uczestnika wynosi 10 000 zł. Stypendium nie jest wydawane  

w formie nagrody rzeczowej lub zamieniane na gotówkę, również w przypadku braku możliwości 

uczestnictwa laureata w programie stypendialnym Life Plan.  

5. Opiekunowie prawni laureatów Konkursu otrzymają ewentualne inne niezbędne dokumenty, których 

podpisanie będzie stanowiło warunek uczestnictwa laureatów w programie Life Plan i otrzymania 

wsparcia merytorycznego, gadżetów, wyżywienia, zakwaterowania oraz ubezpieczenia podczas 

trwania wydarzeń związanych z uczestnictwem w programie. 

6. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku  

na stronie internetowej www.kamisnki.pl. 

§ 5 Prawa autorskie i dane osobowe 

1. Przekazanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym przez prawnych opiekunów 

Uczestnika zgłoszeniem, stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz oświadczeniem, stanowiącym Załącznik 

Nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora oświadczenia,  

że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem Organizatorowi 

przez autora nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie 

pracy konkursowej w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu, programu stypendialnego 

Life Plan oraz innych programów oraz konkursów organizowanych przez Organizatora,  

na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie  

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

http://www.kamisnki.pl/
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym.  

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w celu związanym z organizacją Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

3. Licencja, o której mowa w ust. 1 udzielona jest z prawem do udzielania dalszych licencji. 

4. Uczestnik z chwilą złożenia pracy konkursowej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 wyraża 

również zgodę na rejestrację audiowizualną oraz fotograficzną swojego wizerunku w trakcie 

postępowania konkursowego oraz w przypadku laureatów – również w trakcie trwania programu 

stypendialnego Life Plan, we wszystkich formatach utrwalania i na wszystkich nośnikach oraz  

na korzystanie z wizerunku w celu i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych osobowych, w tym udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z organizacją 

Konkursu oraz programu stypendialnego Life Plan. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych 

oraz ich poprawiania. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego 

publikacja na stronie internetowej Organizatora www.kaminski.pl oznacza jego udostępnienie 

wszystkim zainteresowanym. 

2. Udział w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa  

w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania  

na stronie internetowej Organizatora www.kaminski.pl, 

 odstąpienia od organizowania Konkursu, bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny, 

 nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą publikowane 

wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.kaminski.pl. 

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


