
REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ PROMUJĄCĄ 
SZACUNEK I SOLIDARNOŚĆ WZGLĘDEM INNYCH KULTUR ORAZ SPOŁECZEŃSTW

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Artykuł 25. 
1.2. Źródłem informacji o Konkursie jest strona internetowa: www.artykul25.pl
1.3. Przyjmowanie prac w postaci elektronicznej wraz z formularzem konkursowym 
trwa od 1 października 2014 r. do 30 października 2014 r. 
1.4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3. 

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

2.1 Celem Konkursu jest pobudzenie wśród uczniów szczecińskich liceów postaw wrażliwości, 
zrozumienia i solidarności z innymi społeczeństwami, sprzyjających stawianiu czoła aktualnym 
problemom globalnym i przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń wobec innych społeczności, ich 
zwyczajów i sposobu życia.
2.2 Przedmiotem konkursu jest projekt kartki świątecznej promującej szacunek i solidarność 
względem innych kultur oraz społeczeństw. 
2.3 Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator wyprodukuje zwycięską kartkę świąteczną do 
bezpłatnej dystrybucji.

3. ZASADY UCZESTNICTWA 

3.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych będących 
obywatelami Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 
przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym
w szczególności na  przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu oraz warunki licencji na 
korzystanie przez Organizatora z projektów nadesłanych przez Uczestników. Podpis osoby 
uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu 
zgłoszeniowym. 
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. 
3.4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 projektów.
3.5. Projekty zgłaszane do konkursu drogą elektroniczną muszą być zapisane w formacie JPG lub TIFF.
Plik nie może ważyć więcej niż 5 MB. Mogą to być projekty graficzne lub zdjęcia lub skany prac 
wykonanych ręcznie. 
3.6. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace konkursowe wykonane 
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną 
odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac konkursowych, a w szczególności
pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę 
trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich 
zaspokojenia.
3.7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 
prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub 
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wielkości pliku, prac naruszających prawa autorskie osób trzecich a także zawierających treści 
powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające pornografię, obrażające uczucia innych 
osób, przedstawiające przemoc albo odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji. 

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Konkursu (czas trwania - 
patrz pkt 1.3.) od 1 do 5 prac w wersji elektronicznej (specyfikacja - patrz pkt 3.5.) wraz z całkowicie 
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (patrz pkt 4.2.) w formie zdjęcia lub skanu z podpisem na 
adres emailowy: fundacja@artykul25.pl. 
4.2. Formularz zgłoszeniowy Konkursu jest udostępniony do pobrania na stronie www.artykul25.pl.
4.3. Uczestnik/czka Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:
- akceptuje Regulamin Konkursu;
- przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac

oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za ich wady prawne, a w 
szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 
związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na 
potrzeby Konkursu;

- nieodpłatnie udziela na rzecz  Organizatora prawa do wykorzystania pracy w celu 
wyprodukowania kartki świątecznej, druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także zamieszczanie 
ich w Internecie i w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania czy 
publicznych prezentacji. 

4.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu (ograniczona zdolność do 
czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego, o której 
mowa w przywołanym punkcie. 
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą 
odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

5.1 Jury, złożone z 3 osób zaproszonych przez Organizatora wybierze 1 najlepszy projekt zgłoszony do
Konkursu, którego autor/ka otrzyma Nagrodę Główną. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę 
nawiązanie do tematyki Konkursu, jakość oraz oryginalność nadesłanych prac.  
5.2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu 
do 31 października 2014 roku wraz z protokołem z obrad Jury.
5.3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
5.4. Nagrodą w konkursie będzie zestaw 10 książek R.Kapuścińskiego.
5.5 Zwycięska kartka zostanie wydrukowana w ilości 1000 egzemplarzy i będzie przekazana uczniom, 
którzy brali udział w projekcie.
5.6. Nagrodzony uczestnik/czka zostanie powiadomiony/a o rozstrzygnięciu Konkursu drogą 
elektroniczną lub telefonicznie. Wręczenie nagród obędzie się w Szczecinie.
5.7. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem 
Uczestników Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 
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5.8. Osoba nagrodzona w Konkursie zostanie poproszona o dostarczenie formularza zgłoszeniowego 
wraz z podpisem własnym lub osoby uprawnionej do ich reprezentowania na adres siedziby 
Organizatora.  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Organizator nie zwraca nadesłanych plików. 
6.2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
6.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Organizatora.  
6.5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
6.6. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 
6.7. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni oni
skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w 
rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ.  U. Nr 133/97, poz. 883). 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
6.8. Konkurs jest realizowany w ramach projektu ”Inny to zwierciadło, w którym się przeglądam” – 
cykl działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur oraz 
społeczeństw, skierowany do szczecińskiej młodzieży, współfinansowanego w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014r.
6.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r.
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