Regulamin Konkursu „Wiele kultur - wiele inspiracji”
organizowanego w ramach wydarzenia
Wilanowski Dzień Wielokulturowy
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego ,,Wiele kultur – wiele inspiracji”, jest Fundacja NIKA
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 21 D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisana
do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000603814, NIP: 123-131-22-89, REGON: 363813420,
zwana dalej „Organizatorem” lub "Fundacją".
2. Przez Uczestnika Konkursu uważa się dziecko reprezentowane przez jego rodziców lub opiekunów
prawnych, uczęszczające do placówki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Miasta Stołecznego
Warszawy - Dzielnicy Wilanów.
3. Konkurs jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
6. Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania kultur innych narodowości,
budowanie postaw otwartości i zaciekawienia wobec innych kultur, a także postawy szacunku dla
odmiennych zwyczajów i dziedzictwa innych kultur, tworzenie przestrzeni do wymiany
wielokulturowej.
7. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn zm.).
8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Fundacji: www.nika.org.pl.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych
zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wilanów.
2. W kategorii "Inne kultury oczami dzieci" nadsyłane prace mogą być wykonane wyłącznie przez
przedszkolaków i uczniów klas I - III.
3. W kategorii "Ciekawy świat wielu kultur" nadsyłane zdjęcia mogą być wykonane wyłącznie przez
uczniów klas IV - VIII.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji oraz innych podmiotów
współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu, jak również członkowie ich rodzin,
w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Zgłoszenia oraz prace niespełniające warunków Regulaminu, zgłoszone w niewłaściwej kategorii
lub zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Uczestnicy Konkursu, których prace konkursowe zostały nagrodzone, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, zwani są dalej „Laureatami”.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizator konkursu nie zwraca jego
uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
§3
Zasady Konkursu
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Konkurs organizowany jest w okresie od 04 września 2018 roku od godziny 12:00 do 21września
2018 roku do godziny 23:59. Oznacza to, że pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia
konkursowe dokonane w wyżej określonym przedziale czasowym.
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.nika.org.pl, na
Facebooku, oraz poprzez plakaty rozdystrybuowane na terenie wilanowskich placówek
edukacyjnych i będzie prowadzony za pośrednictwem w/w strony internetowej oraz FB.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej
licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania ze wszystkich zgłoszonych
prac i upoważnia do wykorzystywania ich na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Prac Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Fotografie utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania prac w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
Licencja niewyłączna, zostaje udzielona Organizatorowi Konkursu na czas nieoznaczony z chwilą
zgłoszenia pracy konkursowej. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej Uczestnik nieodpłatnie
przenosi na Organizatora prawo własności do egzemplarzy prac, które po zakończeniu konkursu
nie będą zwracane.
Uczestnik Konkursu nieodpłatnie upoważnia Organizatora Konkursu do udzielania sublicencji
w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 3 powyżej.
Uczestnik Konkursu nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na sporządzanie opracowań prac oraz
nieodpłatnie zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do opracowań
fotografii, w ramach udzielonej Licencji, w tym do korzystania z utworów zależnych na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 3 i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego
wynagrodzenia.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu nieodpłatnie zobowiązuje się do niewykonywania
przysługujących mu autorskich praw osobistych.
Nadesłanie pracy i zgłoszenia przez Uczestnika jest jednoczesnym oświadczeniem, że praca ta
jest autorstwa Uczestnika, a prawo do rozporządzania nim nie jest w żaden sposób ograniczone.
Dodatkowo nadesłanie pracy przez Uczestnika jest jednoczesnym oświadczeniem, że nie narusza
ona praw wyłącznych oraz prawnie chronionych interesów lub dóbr osób trzecich.

9.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Organizatorowi
z uwagi na opublikowanie prac konkursowych, w szczególności z roszczeniem z tytułu praw
autorskich lub naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podjęcia
wszelkich czynności mających na celu zwolnienie Organizatora z odpowiedzialności, w tym
wzięcia udziału w ewentualnym postępowaniu sądowym dotyczącym ww. roszczeń, a także
pokrycia wszelkich kosztów Organizatora związanych z ww. roszczeniami, w tym w szczególności
zasądzonych odszkodowań, zadośćuczynień oraz wszystkich kosztów związanych
z postępowaniem sądowym dotyczącym tych roszczeń.
10. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do uzyskania zgody osób znajdujących się na zdjęciu na
nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku (w tym rozpowszechnianie wizerunku przez
Organizatora i inne osoby, którym Organizator udzielił sublicencji) na potrzeby konkursu oraz
wykonywania praw licencyjnych i sublicencyjnych do zdjęć przez Organizatora, a także w celach
marketingowych Organizatora.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
12. Administratorem danych osobowych jest Fundacja NIKA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy
ul. Warszawskie 21d/36. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu
„Wiele kultur - wiele inspiracji” i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Więcej informacji na
temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w stopce. Podanie danych jest dobrowolne
jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie.
§4
Prace Konkursowe i ich zgłaszanie
1.

2.
3.

4.
5.

Praca konkursowa składać się będzie z:
a) pracy plastycznej wykonanej ręcznie, na kartonie formatu A4, dowolną techniką plastyczną,
przy czym za wybór techniki i trwałość wykonanej pracy odpowiedzialność ponosi uczestnik
Konkursu – w kategorii „Inne kultury oczami dzieci”
b) zdjęcia wykonanego na terenie Warszawy techniką cyfrową (plik w formacie JPG)
o rozdzielczości min. 6 mln pikseli - w kategorii „Ciekawy świat wielu kultur”.
Prace konkursowe muszą przedstawiać elementy kultury innych krajów (tj. innych niż kultura
Polski).
Zgłoszenie pracy następuje poprzez:
a) Wysłanie na adres mailowy fundacja@nika.org.pl zdjęcia wraz z wypełnionym i podpisanym
formularzem zgłoszeniowym (w formie skanu), stanowiącym załącznik do niniejszego
Regulaminu- w kategorii „Ciekawy świat wielu kultur”;
b) Złożenie (koniecznie w kopercie) pracy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem
zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu - w kategorii „Inne kultury
oczami dzieci”. Prace należy składać w recepcji Międzypokoleniowego Centrum Edukacji
(Centrum Kultury Wilanów) ul. Radosna 11.
Prace należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2018 roku.
Komisja konkursowa, o której mowa w § 5 dokona wyboru najlepszych wśród nadesłanych prac
kierując się następującymi przesłankami:

a) zgodność pracy z założeniami konkursowymi określonymi w ust 1 i 2;
b) kreatywność i oryginalność podejścia do tematu;
c) walory artystyczne pracy.
6. Prace bez formularza zgłoszeniowego nie będą oceniane.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu.
8. Laureaci Konkursu zostaną przedstawieni podczas wydarzenia Wilanowski Dzień Wielokulturowy
w dniu 6 października 2018 r. Wówczas także zostaną wręczone nagrody.
9. Jeżeli Laureat Konkursu nie będzie obecny podczas Wilanowskiego Dnia Wielokulturowego
nagrodę otrzyma praca kolejna w rankingu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska
Laureata. Zdjęcia najciekawszych prac będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora,
na co uczestnik wyraża zgodę.
§5
Komisja Konkursowa
1.

Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, która
zostanie wyłoniona spośród osób działających na rzecz Fundacji i przygotowujących projekt
Wilanowski Dzień Wielokulturowy. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału
w Komisji osoby z doświadczeniem fotograficznym oraz plastyka.

2.

Komisja Konkursowa w sposób arbitralny oceni i wybierze zwycięskie Prace Konkursowe,
kierując się własnym uznaniem, uwzględniając wytyczne zawarte w § 4 ust 5.

3.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do decyzji o nieprzyznaniu nagrody lub nagród.

4.

Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

5.

Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół. Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych,
w których nie mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu.

6.

Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny i są niepodważalne. Od
decyzji podjętych przez Komisję Konkursową nie przysługuje odwołanie.
§6
Nagrody

1.

Organizator konkursu przewiduje w każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznanie nagród
rzeczowych w postaci:
a) w kategorii „Inne kultury oczami dzieci” – zestaw książek i gier za każde z trzech miejsc;
b) w kategorii „Ciekawy świat wielu kultur”:


hulajnoga – za I miejsce;



deskorolka – za II miejsce;



zestaw do gry w badmintona – za III miejsce.

2.

Laureat Konkursu nie może ubiegać się o zmianę nagrody.

3.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu przez Organizatora podczas Wilanowskiego
Dnia Wielokulturowego w dn. 6 października 2018 r.

4.

Nagrody nie mogą zostać zamienione na inne przedmioty ani na świadczenia pieniężne.
§7
Zastrzeżenia konkursowe

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego
zakończeniu, w przypadku gdy została przyznana nagroda, odmówić wydania nagrody Uczestnikowi,
w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z niniejszym
Regulaminem, w szczególności w następujących przypadkach:
a)

naruszenia postanowień Regulaminu,

b)

niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu lub wykonania pracy przez rodzica albo opiekuna),

c)

zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

d)

podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§8
Postanowienia Końcowe
1.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, zdarzenia losowe, w tym
siłę wyższą;
b)

niedoręczenie Laureatom Konkursu nagród, spowodowane podaniem błędnych danych;

2.

Przychód Laureata uzyskany z tytułu otrzymanej Nagrody z uwagi na jej wartość nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, do wcześniejszego
zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny,
z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Uczestników, którzy już przystąpili do udziału
w Konkursie.

4.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

5.

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: fundacja@nika.org.pl

Załączniki:
Formularz zgłoszenia do konkursu „Wiele kultur - wiele inspiracji”

Załącznik
do Regulaminu Konkursu „Wiele kultur - wiele inspiracji”

Formularz zgłoszenia do konkursu „Wiele kultur - wiele inspiracji”.
Imię i nazwisko autora pracy:
…..................................................................................................................................Klasa…………….….…
Placówka edukacyjna, do której dziecko uczęszcza: ……………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Praca przedstawia: ……………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Zdjęcie zostało wykonane w Warszawie ……………………………………………………………………………………………..
(należy wskazać lokalizację) – tylko dla zdjęć.
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka, którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie „Wiele
kultur – wiele inspiracji”. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy przekazanej
na Konkurs oraz że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu
„Wiele kultur – wiele inspiracji”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez
Fundację NIKA dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez
Fundację NIKA dla celów marketingowych – otrzymywanie informacji o innych działaniach Fundacji
(tzw. newslettera) na adres mailowy: ………………………………………………………………………………………………….

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA:
...........................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

