REGULAMIN KONKURSU „WF NA ZIMOWYM NARODOWYM”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie
„WF NA ZIMOWYM NARODOWYM” (zwany dalej: Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marcina Gortata MG13, mieszcząca się w Łodzi przy ul.
Piotrkowska 60, NIP 725-20-12-443, KRS 0000340170, REGON 100766160 (zwana dalej:
Organizatorem).
3. Konkurs realizowany jest na terenie Polski w dwóch etapach. Pierwszy od dnia ogłoszenia
Konkursu tj. od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia ogłoszenia wyników tj. do 29 listopada 2016 r., a
drugi w dniu 7 grudnia 2016 r. w którym nastąpi Wielka Lekcja WF-u.
4. Uczestnikami Konkursu są Zespoły Klasowe w skład których wchodzą uczniowie klas 4-6 szkół
podstawowych i uczniowie klas gimnazjalnych wraz ze Zgłaszającym (zwani dalej: Uczestnikami
Konkursu).
5. Do konkursu mogą przystąpić tylko całe klasy, nie osoby indywidualne.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza jednoczesną zgodę Uczestników Konkursu na zastosowanie
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnikom nie przysługuję prawo do
wynagrodzenia oraz zwrotu jakichkolwiek kosztów, poniesionych w związku z udziałem w Konkursie.

§2
Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii, na której będzie widoczna cała klasa, która w ciekawy
sposób przedstawi swój pomysł na to, jak powiedzieć „stop zwolnieniom z wf-u”. Zdjęcie powinno
zostać wykonane w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Zdjęcie musi mieć charakter grupowy
prezentujące całą klasę i powinno pokazywać, w jaki sposób można uatrakcyjnić zajęcia
z wychowania fizycznego.
2. Do Konkursu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie z danej klasy, o minimalnym rozmiarze
2 (dwóch) MB zapisane w formacie JPEG.
3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie na adres e-mail Fundacji Marcina Gortata
MG 13 zgłoszenia konkursowego zawierającego zdjęcie wraz z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem
konkursowym (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2) (zwanymi dalej łącznie: Zgłoszeniem)
4. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail:

konkurs@mg13.com.pl
w tytule maila wpisując
„WF NA ZIMOWYM NARODOWYM”

5. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prawidłowe i kompletne Zgłoszenia przekazane
drogą mailową do dnia

25 listopada 2016 r. do godziny 24:00. O braku kompletności, lub

nieprawidłowościach w dokonanych zgłoszeniach Organizator nie ma obowiązku informować
Uczestników.
6. Na zakończenie Konkursu Komisja Konkursowa, o której mowa § 3, wyłoni 25 najciekawszych
zdjęć przedstawiających kreatywną lekcję WF-u wybierając w ten sposób laureatów konkursu
(zwycięskie Zespoły Klasowe), kierując się przy tym celem organizowanego konkursu oraz założeniami
wskazanymi w ust. 1. Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie przysługuje.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi – 29 listopada 2016 r. (wtorek) do godziny 24:00 na stronie
internetowej Organizatora (www.MG13.com.pl).
8. Niezależnie od ogłoszenia wyników zgodnie z ust. 7, 25 zwycięskich Zespołów Klasowych, zostanie
poinformowanych o wynikach konkursu drogą mailową, na adresy mailowe osób wskazanych w
załączniku 1, będącym kartą Zgłoszenia, co będzie stanowiło zaproszenie o którym mowa w ust. 9.
9. 25 laureatów (zwycięskich Zespołów Klasowych ), których zdjęcia zostały wybrane zgodnie z ust. 6,
otrzyma zaproszenie na Stadion Narodowy w Warszawie, w ramach projektu Zimowy Narodowy, do
udziału w lekcji WF-u, z największymi gwiazdami polskiego sportu poprzedzonego rozgrzewką, w
terminie wskazanym w ust. 8. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników wypożyczenie łyżew
oraz kasków oraz bezpłatną możliwość korzystania z atrakcji.
10. Wielka lekcja WF-u na Stadionie Narodowym odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016 r., w godz.
10.00 - 14.00. Udział w tym wydarzeniu przysługuje wyłącznie zaproszonym laureatom tj. uczniom
wybranego Zespołu Klasowego wraz ze Zgłaszającym.
11. Organizator nie zapewnia

zwrotu kosztów transportu Uczestników Konkursu na Stadion

Narodowy w Warszawie. Organizator nie zapewnia dostarczenia niezbędnych do uczestnictwa w
lekcji strojów, oraz innych świadczeń z tym związanych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek zdarzenia losowe i wypadki związane z uczestnictwem w Konkursie oraz udziałem w
Wielkiej lekcji WF-u. Organizator zapewnia ciepły posiłek w trakcie Wielkiej Lekcji WF-u.
12. Osobą dokonującą Zgłoszenia może być Wychowawca klasy, Nauczyciel wychowania fizycznego
lub Dyrektor szkoły (Zgłaszający).
13. Warunkiem Uczestnictwa jest oświadczenie Zgłaszającego, iż Uczestnicy Konkursu i/lub ich
przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na udział w Konkursie oraz, że osoby przedstawione na
zdjęciu i/lub ich przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na publikację wizerunku osób na nim

przedstawionych na piśmie. Zgłaszający, na prośbę Organizatora, ma obowiązek udostępnienia
wyrażonych zgód, pod warunkiem nie dopuszczenia do udziału w Wielkiej Lekcji WF-u oraz ponosi
odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe wobec braku posiadania lub przekazania takiej
zgody Organizatorowi w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
14. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i pozwoleniem na
korzystanie ze zdjęcia na warunkach w nim określonych oraz na publikację i wykorzystanie wizerunku
osób uwidocznionych na zdjęciu za pomocą środków masowego przekazu lub środków
elektronicznych. Uczestnik Konkursu, jak również Zgłaszający nie są uprawnieni do otrzymania z
tego tytułu wynagrodzenia.
§3
Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania weryfikacji prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa składa się z 6 przedstawicieli Fundacji Marcina Gortata MG13.
3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych w siedzibie Organizatora lub w
innym wybranym miejscu. Komisja z pośród swojego grona wybiera Przewodniczącego, w przypadku
braku możliwości wyboru Przewodniczącego jego wyboru dokonuje Organizator. Z przebiegu
posiedzenia sporządza się protokół, a wszelkie decyzje podejmowane są bezwzględną większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów – głos decydujący należy do Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność wyznaczony przez
Przewodniczącego członek Komisji.
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Konkursie na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega
sobie również prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego

rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach,
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby
reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów związanych z działalnością prowadzoną
przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i
skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych
Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela
Organizatorowi nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika
w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w
szczególności w celu reklamy i promocji.
3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez wcześniejszego uprzedzenia jej uczestników, z
uwagi na zaistnienie uzasadnionych przyczyn, w szczególności Siły Wyższej, skrajnych warunków
pogodowych, przyczyn leżących po stronie dostawców usług lub zbyt niskiej liczby zgłoszonych
Uczestników. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
4. Nadesłane zdjęcia przechodzą na

własność Organizatora i nie będą przez niego odsyłane..

Uczestnik Konkursu, podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma prawo dostępu do nich i ich
poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz
realizację nagród. Dane osobowe po wykorzystaniu rozstrzygnięciu Konkursu zostaną niezwłocznie
usunięte. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu.
6. Regulamin jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej (http://www.MG13.com.pl/)
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej,
b) problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych,
c) jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Zgłaszającego i/lub
Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu
nagrody,

d) mające wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez Organizatora,
będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, nieuprawnionym dostępem do
zgłoszeń, utratą zgłoszeń, opóźnieniem zgłoszeń,
e) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane,
f) nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Zgłaszającego
i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji końcowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do udziału w Konkursie „WF NA ZIMOWYM NARODOWYM”, o którym mowa w Regulaminie.

Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie „WF NA
ZIMOWYM NARODOWYM”.

A) Imię i nazwisko Zgłaszającego (Wychowawca klasy/Nauczyciel WF-u/Dyrektor Szkoły):
……………………………………………………………………………………………………………
B) Dane kontaktowe Zgłaszającego (w tym przypadku proszę wpisać adres Szkoły):
Ulica:……………………………………………………………………………………………………… Kod pocztowy: ……. - …………,
Miejscowość:……………………………………………………..,
e-mail (Wychowawcy klasy/Nauczyciela WF-u/Dyrektora Szkoły):……………………………….…,
Telefon (jw.):…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska Uczestników Konkursu (każdego ucznia)

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z Regulaminem „WF NA ZIMOWYM NARODOWYM”,
oświadczam, że posiadam pisemną zgodę Uczestników Konkursu i/lub ich przedstawicieli
ustawowych na udział w Konkursie, w tym zgodę osób przedstawionych na zdjęciu i/lub ich
przedstawicieli ustawowych na publikację wizerunku tych osób na zasadach wskazanych w
Regulaminie, jak również wyrażam zgodzę na umieszczenie moich danych osobowych i przetwarzanie
ich zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z póź. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu.

…………………………………………….
Czytelny podpis Zgłaszającego (Wychowawcy klasy/Nauczyciela WF-u)

………………………………

Miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu Konkursu

……………………………………………………..
Imię i nazwisko autora Zdjęcia

……………………………………………………..
Adres zamieszkania autora Zdjęcia

Oświadczenie o udzieleniu licencji do korzystania przez Organizatora Konkursu ze zdjęcia oraz
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie podpisuje autor zdjęcia
i/lub osoby wskazane na końcu formularza)

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu „WF NA
ZIMOWYM NARODOWYM”, oświadczam, iż jestem uprawniony do udzielenia licencji do korzystania
z utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako autor/przedstawiciel ustawowy
autora udzielam nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu Fundacji Marcina Gortata MG13
licencji niewyłącznej do korzystania z utworu, a także prawa zależnego, tj. prawa ko korzystania i
rozporządzania opracowaniami utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu a
Organizator konkursu oświadcza, iż prawa te przyjmuje. Licencja wraz z prawami zależnymi, zostaje
udzielona Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i daje Organizatorowi
prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku
wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania
utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator
nabywa prawo do korzystania z utworu z praw zależnych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz
wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego;
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także
publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie
publikacji papierowej;
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu przenoszę na Organizatora uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność
egzemplarza, na którym utrwalono utwór.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu gwarantuję, że utwór jest mojego autorstwa
/autorstwa

mojego

podopiecznego

i

że

w

związku

z

udzieleniem

licencji

i

praw

zależnych Organizatorowi konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i danych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego
Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

……………………………………………………………………………………………..
1) * Data i podpis autora ( w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia)
……………………………………..

…………………………………………………

2) * Data i podpis autora oraz jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób, które ukończyły 13 a
nie ukończyły 18 roku życia)
..………………………………………………………………………………………………
3) * Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora (w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku
życia).

*- w zależności od wieku autora, należy wybrać wersję podpisów oznaczoną nr 1), 2) lub 3)

