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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 „Sztuką w Raka” 

 
(dalej zwanego „Konkursem”) 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 
1. Organizator przeprowadzi Konkurs plastyczny pt. „Sztuką w Raka”, podczas którego 

zostaną ocenione w głosowaniu online nadesłane przez uczestników do Organizatora 
wykonane samodzielnie prace plastyczne o tematyce patriotycznej (dalej zwane: 
„Pracami Konkursowymi”). 

2. Celem Konkursu jest: 
a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników, 
b) aktywizacja społeczna, 
c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji, 
d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich 

terapeutycznego wykorzystania, 
e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu. 

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 
uczestników. 

 
§ 2. 

Organizator Konkursu 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „United Way Polska” (dalej zwana: „Fundacją” 

lub „Organizatorem”). 
2. Adres Organizatora: ul. Poprawna 141A, 03-984 Warszawa, tel.:  22 621 28 09. 
3. Adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu: biuro@unitedway.pl.  
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu to Pani Aleksandra 

Będziak, tel. 22 621 28 09, e-mail: a.bedziak@unitedway.pl. 
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.znajdzpomoc.pl jako załącznik do Ogłoszenia Konkursowego. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe po stronie 

uczestnika, w tym przerwy lub zakłócenia związane z działaniem internetu lub 
zasilaniem. 

 
§ 3. 

Założenia organizacyjne 
 
1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszone są wszystkie osoby z niepełnosprawnością.  
2. Konkurs zostanie przeprowadzony online za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora www.znajdzpomoc.pl oraz mediów społecznościowych Fundacji. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, jak i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. Wszystkie prace nadsyłane na konkurs powinny być oprawione (oprawa twarda – rama 
lub antyrama, pleksi zamiast szkła) i odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi 
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uszkodzeniami. Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych z materiałów nietrwałych 
(krepina, plastelina, produkty spożywcze, takie jak ziarna, makarony). 

6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. 
7. Do Pracy Konkursowej powinna zostać załączona informacja o autorze z poniższymi 

danymi: 
a) imię i nazwisko; 
b) wiek; 
c) adres e-mail; 
d) telefon kontaktowy; 
e) imię i nazwisko opiekuna (w sytuacji, jeśli autor pracy nie jest pełnoletni); 
f) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby 

niepełnoletniej. 
8.     Informacje te powinny zostać dołączone na specjalnym formularzu, który stanowi     

    załącznik do Regulaminu. 
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu, jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 
10. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia 

przez Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie 
brała udział tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza. 

11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, katalogi papierowe, 
katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac na wystawach i imprezach 
okolicznościowych organizowanych przez Fundację oraz zgodą na ich pierwsze 
publiczne wykorzystanie. 

12. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922 z późn. zm).  

13. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie 
pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności złożonego egzemplarza pracy. 

14. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie 
poprzez e-mail informacji związanych z Konkursem i prezentację wizerunku w zakresie 
związanym z organizacją Konkursu.  

15. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 
 

§ 4. 
Ocena Prac Konkursowych 

 
1. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską 

(na koszt nadsyłającego) do dnia 15.10.2018 na adres: Al. Rzeczypospolitej 2 lok U2, 
02-972 Warszawa z dopiskiem „Sztuką w Raka”. 

2. O dacie doręczenia przesyłki z Pracą Konkursową decyduje data stempla pocztowego. 
3. Z nadesłanych Prac Konkursowych powstanie galeria zdjęć na fanpage'u Fundacji pod      

adresem https://www.facebook.com/znajdzpomoc/ w serwisie społecznościowym    
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Facebook. Kolejność umieszczania zdjęć w galerii będzie  
losowa. 

4. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu będzie decydowała komisja z ramienia Fundacji 
wybierze laureatów. 

5. Wyniki obrad zostaną przedstawione na portalach społecznościowych Fundacji. 
Pracownik Fundacji skontaktuje się także z każdym finalistą i laureatem. Zostanie 
wybranych 20 prac, które uzyskają najlepszą ocenę komisji.  

6. Od dnia umieszczenia zdjęcia w galerii uczestnik ma prawo promować swoją Pracę 
Konkursową w wybranych przez siebie miejscach w internecie, poprzez udostępnianie 
linka do zdjęcia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora. 

 
§ 5. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 
 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana do dnia 25.10.2018 za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Organizatora. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub mailowo do 
dnia 31.10.2018 

3. Prace laureatów, jak i  pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, mogą być również  
prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy zostanie podane 
każdorazowo w mediach społecznościowych Organizatora). 

 
§ 6. 

Nagrody 
 
1. Organizator przyzna wszystkim laureatom zestawy zużywalnych materiałów 

plastycznych każdy o wartości 200 zł w postaci darowizn rzeczowych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 
 

§ 7. 
Katalog pokonkursowy 

 
1. Na podstawie nadesłanych Prac Konkursowych zostanie stworzony pokonkursowy 

katalog zawierający prace plastyczne nadesłane na Konkurs (dalej zwany: 
„Katalogiem”). 

2. W Katalogu zostaną umieszczone fotografie wszystkich Prac Konkursowych osób, które 
wysłały prace na konkurs, wraz z informacją o autorze pracy i placówce, z której zostały 
one nadesłane. 

3. Na podstawie fotografii powstawać będą artykuły i gadżety Fundacji inspirowane 
motywami z prac. Artykuły te mogą być wystawiane na aukcjach charytatywnych  
i sprzedawane w sklepie internetowym, a osiągnięty w ten sposób dochód 
przeznaczony zostanie na wspieranie i rozwój działań statutowych Fundacji. 

4. Oryginały prac mogą być wystawiane na aukcjach charytatywnych i przekazywane 
partnerom Fundacji jako podziękowania bądź na licytacje, a osiągnięty w ten sposób 
dochód przeznaczony zostanie na wspieranie i rozwój działań statutowych Fundacji. 

 
 

§ 8. 
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Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o postanowieniach 
regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania 
przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu 
Konkursu, które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej 
www.znajdzpomoc.pl stają się obowiązujące. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
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