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REGULAMIN KONKURSU 

„ZAPYTAJ MNIE PÓKI JESTEM” 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie. 

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zapytaj mnie póki jestem” zwanego dalej: 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja PomorzeodNowa, reprezentowana przez 

Prezeskę Katarzynę Klimczuk. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11.06.2018 do 24.08.2018 roku. 

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat, uczęszczająca 

do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Puck. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii: 

• Prace indywidualne 

3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie przygotowanie prac nawiązujących i 

upamiętniających miejsce kaźni – Piaśnicę.  

4. Uczestnicy przygotowują prace w dowolnej formie (przy czym wskazane jest aby prace 

szczególnie z dokumentacją zdjęciową zostały dostarczone w formie multimedialnej). 

Może być to również wywiad z osobą pamiętającą te tragiczne zdarzenia. 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do których należy dołączyć 

informację z następującymi danymi autora : 

• Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nazwę szkoły do której uczęszcza 

uczestnik, numer telefonu do kontaktu 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 
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3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Fundacja Pomorze od Nowa 

począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs. 

5. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2018 roku na adres Organizatora, tj.: 

Fundacja Pomorze od Nowa, ul. Plac Wybrzeża 7/1, 84-100 Puck. 

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie 

Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. 

7. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił 

odpowiedzialności. 

 

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I 

WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 
1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona jury, powołane przez 

Organizatora. 
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie trzech pierwszych 

miejsc. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień 

zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent 

pieniężny. 

5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Organizatora, tj. 

www.pomorzeodnowa.pl  do dnia 07.09.2018 

6. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas premiery filmu „Kamerdyner” w miejscu 

wskazanym przez Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, 

lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac. 

 

 

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienia do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. 

Fundacja Pomorze od Nowa począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i 

nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie, prezentowania 

oryginalnych prac publicznie w ramach działalności Organizatora. 

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe 

uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

 

http://www.pomorzeodnowa.pl/
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VI. NAGRODY 

 
1. Organizator przyzna pakiety nagród rzeczowych zawierające: 

-nagroda główna w postaci tabletu Lenovo za zajęcie miejsc I-III 

-bilet na premierę filmu „Kamerdyner” w Filharmonii w Wejherowie 

za zajęcie miejsc I-III 

2. Nagrodę główną otrzymają laureaci. 

3. Wyróżnienia w postaci Dyplomów otrzymają osoby wyróżnione. 

4. Ilość nagród może ulec zmianie. O zwiększeniu puli nagród Organizator poinformuje 

uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej. 

 

 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: 

www.pomorzeodnowa.pl 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia konkursu. 

3. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich 

spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 
 

 

 

 
 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
 

Prezeska Fundacji Katarzyna Klimczuk 

Fundacja PomorzeodNowa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pomorzeodnowa.pl/

