REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Mukowiscydoza - dwa skrzydła” – dla uczniów
(zwanego dalej: „Konkursem”)
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§ 1.
Cele konkursu
Zwiększenie wiedzy Uczestników na temat choroby mukowiscydozy
Zwiększenie wrażliwości Uczestników na drugiego człowieka
Rozwój talentów wśród Uczestników konkursu
Promocja i rozwój wolontariatu

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów XVII Ogólnopolskiego Tygodnia
Mukowiscydozy.
2. Organizatorem konkursu jest: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w
Gdańsku ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000342412, NIP: 584-199-33-96, REGON: 191237567 (zwana dalej: „Organizacją”),
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia
22.01.2018 r. do dnia 16.02.2018 r.
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§ 3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
oraz uczestnicy placówek kulturalnych i wychowawczych z terenu województw
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego.
Do przygotowania i wykonania ZADANIA należy zebrać grupę min 10 osób.
Grupy dzieci i młodzieży nieletniej muszą być reprezentowane przez pełnoletniego
reprezentanta.
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 4.
Zasady Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez minimum 10 osobową klasę,
grupę dwu łącznych działań (zwanych dalej „ZADANIEM”):
a) pracy plastycznej, graficznej, przestrzennej przedstawiającej motyla – symbol osób
walczących z mukowiscydozą
b) oraz prezentację o mukowiscydozie w postaci wiersza, piosenki, filmiku
przedstawiającego specyfikę choroby – mukowiscydozy; prezentacja ta może być
dostarczona w formie papierowej lub w formie nagrania
2. Każda klasa, grupa zobowiązane jest do posiadania pełnoletniego reprezentanta pracownika szkoły odpowiedzialnego za:
a) skoordynowanie wykonania prac w ramach ZADANIA konkursowego, zgodnych z
jego regulaminem,
b) zebranie od Uczestników wykonanych prac w ramach ZADANIA wraz z załącznikami
podpisanymi przez każdego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w
przypadku osób niepełnoletnich,
c) sprawdzenie ZADAŃ pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem,
d) dokonanie zgłoszenia poprzez nadesłanie ZADANIA wykonanego przez Uczestników
z danej grupy wraz z kompletem załączników na adres: Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk z dopiskiem
„Mukowiscydoza - dwa skrzydła” lub osobiste doręczenie do siedziby Polskiego
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Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119 budynek
nr 5, w godz. 08:00 – 15:00 do dnia 16.02.2018 r.. Koszt przesłania lub doręczenia
ZADAŃ ponosi nadawca.
W przypadku gdy wyznaczony reprezentant nie może dostarczyć pracy, uczestnicy mogą
samodzielnie bądź za pośrednictwem rodzica lub opiekuna dostarczyć ZADANIE na adres
wskazany w ust. 2, z zachowaniem terminu określonego w § 2. Ust.3 .
Każde ZADANIE powinno zawierać opis z następującymi danymi :
a) pełną nazwę i adres szkoły, placówki lub uczelni,
b) nazwę klasy, grupy, koła
c) imię i nazwisko, telefon oraz e-mail reprezentanta
d) listę uczestników grupy zawierającej imiona, nazwiska i wiek członków .
Do każdego ZADANIA należy dołączyć komplet podpisanych Załączników - nr 1 dla
reprezentanta i osób pełnoletnich w grupie, oraz nr 2 dla niepełnoletnich członków grupy.
Wypełnienie i podpisanie załączników nr 1 jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Uczestnicy zgłaszając swoje
prace do Konkursu przekazują również jednocześnie swoją zgodę do wykorzystania tych
prac do przygotowania wystaw jak i przekazania ich podczas licytacji organizowanej na
rzecz Towarzystwa.
Nadesłanie lub złożenie ZADANIA jest uznawane za oświadczenie zapoznania się z
niniejszym Regulaminem, akceptacji jego postanowień, a także za wyrażenie zgody na
wykorzystywanie wizerunku wszystkich Uczestników i przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
ZADANIE powinno łącznie spełniać następujące wymagania:
a) autorami ZADANIA (motyla oraz prezentacji o mukowiscydozie) powinna być klasa,
grupa nie mniejsza niż 10 osób
b) ZADANIE nie może stanowić utworu zależnego w odniesieniu do cudzego utworu, w
tym nie może stanowić przeróbki, adaptacji lub innego opracowania cudzego
utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, t.j. z późn. zm.).
Pod rygorem pominięcia ZADANIA przy rozstrzyganiu Konkursu, niedozwolone jest
zamieszczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub
dobre obyczaje.
Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
ZADANIA nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
§ 5.
Nagrody – zasady przyznawania
Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołanych przez Organizację wyłoni
zwycięskie ZADANIA w dwóch przedziałach wiekowych:
a) szkoły podstawowe i gimnazjum oraz uczestnicy placówek kulturalnych i
wychowawczych w tym przedziale wiekowym
b) szkoła średnia oraz uczestnicy placówek kulturalnych i wychowawczych w tym
przedziale wiekowym
Spośród zgłoszonych do Konkursu ZADAŃ Komisja wybierze 4 grupy zwycięskie (2 w
każdej kategorii wiekowej).
Każda zwycięska grupa otrzyma do wykorzystania na zakup sprzętu rozwijającego
zdolności dzieci i młodzieży (może to być np. sprzęt sportowy, muzyczny, plastyczny) bon o
wysokości 1000 zł. brutto
Kryteriami oceny ZADAŃ przez Komisję to: pomysłowość, kreatywność, oryginalność,
uchwycenie i zrozumiałe przedstawienie specyfiki mukowiscydozy,
Komisja dokona wyboru zwycięskich ZADAŃ do dnia 22 lutego 2018 roku.
Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.

6. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.muko.gda.pl, na fanpage’u https://www.facebook.com/ptwm.gdansk/ oraz innych
środkach publicznego przekazu najpóźniej w dniu 22 lutego 2018 r., na co Laureaci oraz
reprezentanci wyrażają zgodę. Wymieniony termin może ulec zmianie.
7. ZADANIA i prace biorące udział w Konkursie będą reprezentowane podczas
organizowanych przez Organizatora wystaw oraz aukcji, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
8. Termin i miejsce uroczystego ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród, które odbędą się do
dnia 31.03.2018r., zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
§ 6.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich
1. Z chwilą zgłoszenia ZADAŃ stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, t.j. z późn.
zm.), Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów majątkowe prawa autorskie do
ZADANIA oraz wszystkich utworów składających się na niego, na cały czas ich trwania, do
nieograniczonej w czasie i przestrzeni eksploatacji prac ZADANIA w kraju i za granicą, w
tym prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wszystkich
znanych w dniu zgłoszenia uczestnictwa polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie
(w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu
b) w zakresie modyfikacji i opracowań – rozporządzanie i korzystanie w postaci
zarówno oryginalnej, jak i dowolnych modyfikacji lub opracowań, w tym także
rozporządzanie i korzystanie z poszczególnych fragmentów utworu w oryginale lub
z dowolnymi modyfikacjami, wykorzystywanie fragmentów utworu do celów
promocyjnych i reklamy oraz rozporządzanie i korzystanie z wersji obcojęzycznych,
w nieograniczonej liczbie i wielkości nakładów, bez konieczności zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do prac
wykonanych w ramach ZADAŃ i utworów składających się na nie oraz upoważnia
Organizatorów do ich wykonywania w jego imieniu.
3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, Organizatorzy nabywają również własność wszystkich nośników, na
których utrwalone są utwory.
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§ 7.
Postanowienia końcowe
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży Uczestników lub ich opiekunów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
W sytuacjach nieprzewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu wiążące są
rozstrzygnięcia Organizatorów.
Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela pani Małgorzata Cieślak, adres
e-mail wolontariat@muko.gda.pl, telefon 793-174-769
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.muko.gda.pl
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Załącznik nr 1
Oświadczenie osoby pełnoletniej
Imię i nazwisko ……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy…………………………………………….
Adres e-mail ………………………………………………
Adres

i

pełna

nazwa

szkoły

lub

placówki…………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów majątkowych praw
autorskich prac wykonanych w ramach ZADANIA Konkursowego oraz innych utworów
składających się na nie, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, t.j. z późn. zm.),
na cały czas ich trwania, do nieograniczonej w czasie i przestrzeni eksploatacji elementów
ZADANIA w kraju i za granicą, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zależnych, na polach eksploatacji opisanych w § 6 ust. 1 Regulaminu. Wyrażam
jednocześnie zgodę na zobowiązanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
ZADANIA i utworów składających się na nie oraz upoważnienie Organizatorów do ich
wykonywania w imieniu autora.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów mojego wizerunku (w przypadku
jego zarejestrowania przez Organizatorów lub przez osoby działające z ich upoważnienia
lub na ich zlecenie) w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych
Organizatorów, Konkursu oraz jego uczestników w roku 2018 i w latach następnych, w
szczególności poprzez utrwalanie wizerunku na fotografiach i nagraniach filmowych, a
także rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku w materiałach służących popularyzacji
tematyki prezentowanej podczas Konkursu, w szczególności w Internecie (w tym także na
profilach Organizatorów w portalach społecznościowych), prasie, radiu, telewizji,
broszurach, ulotkach, gazetkach, na wystawach, konkursach, billboardach, zaproszeniach
oraz innych materiałach promocyjno-informacyjnych.
3. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska,
szkoły lub placówki oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 922, t.j. z późn.

………………………………………………………
Data i Czytelny podpis

Załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące osoby niepełnoletniej
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, pełna nazwa i adres szkoły/ placówki)
w Konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w
Gdańsku pt. „Mukowiscydoza - dwa skrzydła” na warunkach opisanych w Regulaminie
Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów majątkowych praw
autorskich do prac wykonanych w ramach ZADANIA Konkursowego oraz innych utworów
składających się na nie, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, t.j. z późn. zm.),
na cały czas ich trwania, do nieograniczonej w czasie i przestrzeni eksploatacji ZADANIA w
kraju i za granicą, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,
na polach eksploatacji opisanych w § 6 ust. 1 Regulaminu. Wyrażam jednocześnie zgodę na
zobowiązanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych do ZADAŃ i utworów
składających się na nią oraz upoważnienie Organizatorów do ich wykonywania w imieniu
autora.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka (w
przypadku jego zarejestrowania przez Organizatorów lub przez osoby działające z ich
upoważnienia lub na ich zlecenie) w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i
marketingowych Organizatorów Konkursu oraz jego uczestników w roku 2018 i w latach
następnych, w szczególności poprzez utrwalanie wizerunku na fotografiach i nagraniach
filmowych, a także rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku w materiałach służących
popularyzacji tematyki prezentowanej podczas Konkursu, w szczególności w Internecie (w
tym także na profilach Organizatorów w portalach społecznościowych), prasie, radiu,
telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach, na wystawach, konkursach, billboardach,
zaproszeniach oraz innych materiałach promocyjno-informacyjnych.
4. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, klasy i nazwa szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, t.j. z późn.zm.)

…………………………………………………………………
Data i Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

