
Regulamin konkursu z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzie Ŝy 2013 
pod hasłem „Równanie na działanie” 

 
 
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Równanie na działanie" 
Organizatorem konkursu jest:  
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Program „MłodzieŜ w działaniu” 
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa 
mail: etm@mlodziez.org.pl 
wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24777  

 
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Zgłoszenia do konkursu moŜna nadsyłać elektronicznie na adres: etm@mlodziez.org.pl lub zamieszczać 

na stronie: www.facebook.com/AmbasadorzyMwD   
4. Do przeprowadzenia konkursu wykorzystane zostaną strony internetowe naleŜące do Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji oraz inne media społecznościowe, których administratorem jest Fundacja  
5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i osoby współpracujące z organizatorem oraz 

członkowie najbliŜszej rodziny pracowników (małŜonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo) 
6. Zgłoszenie udziału w konkursie uwaŜane jest za zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszego 

regulaminu i jest jednoznaczne ze złoŜeniem przez Uczestnika oświadczeń określonych w niniejszym 
regulaminie. 

7. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie 
internetowej pod adresem: www.konferencje.frse.org.pl/etm2013 przez cały czas jego trwania. 

 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która spełnia wymagania określone w niniejszym 
regulaminie oraz: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiada pisemną zgodę 

przedstawicieli ustawowych na udział w konkursie; 
c) posiada konto poczty elektronicznej; 
d) jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 
2. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia promującego aktywność obywatelską młodych ludzi oraz 

uzupełnionego hasła „młodzieŜ+…………..=działanie!”. 
 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz 
na stronach innych mediów społecznościowych, których administratorem jest Fundacja w dniach  
od 22 kwietnia do 26 maja 2013 r. 

 
4. Wybranie trzech najlepszych zdjęć konkursowych odbędzie się za pomocą dwóch równoległych 

głosowań: 
a) głosowanie on-line prowadzone na stronach internetowych naleŜących do Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji oraz innych mediów społecznościowych, których administratorem jest Fundacja  
b) głosowanie papierowe z wykorzystaniem kuponów dodawanych do zaproszeń na warsztaty filmowe 

oraz innych działań w ramach Europejskiego Tygodnia MłodzieŜy.  
 

5. Zdjęcia i hasła nie mogą naruszać własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i 
majątkowych praw autorskich ani być wykorzystywane bez zgody tych osób. Hasło konkursowe nie 
moŜe zawierać wulgaryzmów lub sformułowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.Muszą to być 
materiały nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane w innych konkursach. Zgłaszający 



zdjęcie konkursowe z hasłem jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne, a w szczególności za 
ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.  
 

6. Program „MłodzieŜ w działaniu” nie odpowiada za ewentualne szkody oraz uszczerbek na zdrowiu 
powstały w wyniku realizacji zadania konkursowego 
 

7. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na 
wyniki konkursu. 
 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iŜ ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz 
Ŝądania zaprzestania ich przetwarzania, a podanie danych ma charakter dobrowolny.  
 

9. Uczestnik moŜe zrezygnować z udziału w konkursie, poprzez wysłanie maila ze skrzynki uŜytej 
uprzednio do kontaktu z organizatorem na adres organizatora: etm@mlodziez.org.pl zawierającego w 
treści imię oraz nazwisko Uczestnika oraz oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie. W temacie 
e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik obowiązany jest wpisać: „Rezygnacja z 
uczestnictwa w konkursie: młodzieŜ+……..=działanie!”. 
 

10. KaŜdy uczestnik zgłaszający się do udziału w konkursie wyraŜa jednocześnie zgodę na:  
a) przetwarzanie swoich danych osobowych  dla celów związanych z organizacją niniejszego konkursu 
oraz  
b) wykorzystywanie efektów prac konkursowych do celów promocyjnych konkursu oraz ich publikacji w 
sposób wybrany przez organizatora.  
 

§ 3 NAGRODY 
 

1. Udział w konkursie z moŜliwością wygrania nagród jest dobrowolny. 
2. Nagrody w konkursie przyznane będą dla trzech osób, których zdjęcie z dokończonym hasłem 

zdobędzie najwięcej głosów w głosowaniu on-line oraz w głosowaniu papierowym z wykorzystaniem 
kuponów dodawanych do zaproszeń na warsztaty filmowe i innych wydarzeń w ramach obchodów 
Europejskiego Tygodnia MłodzieŜy. 

3. Nagrodą za pierwsze miejsce jest aparat fotograficzny marki Canon Power Shot A2400IS; nagrodą za 
drugie i trzecie miejsce jest kamera marki Sony loggie MHS-PM5K i MHS-FS2 

4. Organizator zastrzega sobie moŜliwość przyznania wyróŜnień. 
5. Uczestnicy, którym zostaną przyznane Nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty 

elektronicznej wysłanej na konto pocztowe Uczestnika, wskazane przez Uczestnika w zgłoszeniu, w 
terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu. 

6. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda obowiązany jest skontaktować się z Organizatorem 
(mail: etm@mlodziez.org.pl) celem potwierdzenia odbioru nagrody i przekazania danych osobowych do 
wysyłki w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu i poinformowania Uczestnika drogą mailową o 
zwycięstwie. Brak kontaktu w wyznaczonym terminie skutkuje przeniesieniem nagrody na uczestnika z 
kolejną największą ilością głosów. Proces ten trwa do skutku. Uczestnikowi, z którym nie ma kontaktu w 
wyznaczonym terminie, nie przysługuje wobec organizatora jakiekolwiek roszczenie o pokrycie szkód 
poniesionych przez Uczestnika z tego tytułu. 

7. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie nagrody w wyniku błędnie podanego adresu i zastrzega 
sobie moŜliwość w wypadku zaistnienia takiej sytuacji nie wysyłania nagrody drugi raz. 

8. Uczestnik moŜe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie otrzymać nagrodę tylko raz. 
9. śadna z nagród nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Uprawnienie Uczestnika domagania 

się wydania nagrody jest niezbywalne. 
10. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
11. Organizator zastrzega sobie moŜliwość zastąpienia kaŜdej z nagród wskazanych w niniejszym 

regulaminie w przypadku, gdy z przyczyn niezaleŜnych od organizatora wydanie takiej nagrody nie 
będzie moŜliwe. 

12. Uczestnik ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody rzeczowej. 
13. Niniejszy konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. Organizator wybiera zwycięzców na podstawie największej ilości 
głosów po zliczeniu głosów oddanych on-line i w głosowaniu papierowym z uŜyciem kuponów 
dodawanych do zaproszeń na warsztaty filmowe. 



14. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania się z wydaniem nagrody do momentu wykazania przez 
Uczestnika uprawnionego do jej otrzymania, iŜ spełnia on wszelkie wymagania określone w niniejszym 
regulaminie. 

15. Organizator zastrzega, Ŝe dane osobowe zwycięzców konkursu mogą zostać opublikowane w ramach 
ogłoszenia wyników Konkursu w na stronie internetowej konkursu.  

16. Przekazanie nagrody nastąpi poprzez przesłanie jej przesyłką pocztową poleconą lub firmą kurierską, na 
koszt organizatora, na adres wskazany przez Uczestnika. MoŜliwy jest równieŜ odbiór osobisty nagrody 
w siedzibie organizatora. 
 
 
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Ewentualne reklamacje Uczestników są przyjmowane do 2 dni po ogłoszeniu wyników konkursu. 

Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od czasu ich otrzymania. 
3. Organizator nie jest odpowiedzialny za utrudnienia powstałe na skutek problemów z przesyłaniem 

danych, ani teŜ nie gwarantuje, Ŝe strony internetowe i/lub serwery wykorzystywane przez organizatora 
do przeprowadzenia konkursu będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji danych ani 
inne utrudnienia związane z korzystaniem z kont poczty elektronicznej. Organizator nie jest zobowiązany 
do pokrycia Uczestnikowi jakichkolwiek szkód poniesionych przez niego na skutek zdarzeń określonych 
w niniejszym punkcie. 

4. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - w zakresie 
nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego 
przez niego zdjęcia będącego realizacją zadania konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji. 

5. Organizator zastrzega, Ŝe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemoŜliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyŜszej. 

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin wchodzi w Ŝycie z chwilą jego 
opublikowania na stronie internetowej konkursu. 


