REGULAMIN KONKURSU „ODKRYJ W SOBIE MILIONERA!” STOWARZYSZENIA WIOSNA
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Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Odkryj w
sobie milionera!”, zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 21/3,
31-038 Kraków, adres do korespondencji: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050905, zwane dalej
„Organizatorem”.
Uczestnictwo w Konkursie
§2.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Uczestnikiem Konkursu może być dziecko, które nie ukończyło 15 lat i które posiada miejsce stałego
zamieszkania na terenie Polski, zwane dalej „Uczestnikiem”.
Uczestnictwo w Konkursie wymaga zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego Uczestnika.
Uczestnik, który nie ukończył lat 13 jest reprezentowany w ramach Konkursu przez swojego rodzica lub
opiekuna prawnego, w szczególności przy złożeniu oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji
Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz oświadcza, że spełnia warunki,
kwalifikujące go do udziału w Konkursie.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowej
weryfikacji spełniania przez Uczestnika warunków Konkursu.
Zasady Konkursu
§3.
Konkurs trwa od 10 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy, w której wyjaśni on, co rozumie przez jedno
z wybranych przez siebie zagadnień: oszczędzanie, zarabianie, inwestowanie, kredyt, budżet, zwanej
dalej „Pracą konkursową”.
Uczestnik przystępuje do Konkursu przesyłając prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do
Konkursu wraz z Pracą konkursową na adres do korespondencji Organizatora. Dla zachowania terminu,
o którym mowa w ust. 1 liczy się data nadania przesyłki.
Uczestnicy biorą udział w Konkursie w dwóch kategoriach wiekowych:
1) pierwsza kategoria wiekowa – Uczestnicy, którzy nie ukończyli 11 roku życia,
2) druga kategoria wiekowa – Uczestnicy, którzy ukończyli 11, ale nie ukończyli 15 roku życia.
Praca konkursowa musi zostać przygotowana w formie:
1) pracy plastycznej – przez Uczestnika należącego do pierwszej kategorii wiekowej,
2) pracy pisemnej – przez Uczestnika należącego do drugiej kategorii wiekowej.
Prace konkursowe w formie plastycznej mogą być wykonane w dowolnej formie nieprzestrzennej, w
szczególności kredkami, pastelami, akwarelami lub farbami na kartce o wymiarach nie większych niż
270-300 mm na 420-450mm. Prace konkursowe w formie plastycznej nie mogą być wykonane przy
pomocy jakichkolwiek technik cyfrowych.
Prace konkursowe w formie pisemnej mogą mieć dowolną formę literacką, w szczególności mogą
stanowić opowiadanie, wiersz, bajkę, esej, muszą mieć objętość nie więcej niż jednej strony A4 i muszą
być napisane pismem ręcznym Uczestnika. Prace konkursowe w formie pisemnej nie mogą być
wykonane przy pomocy jakichkolwiek technik cyfrowych.
Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Konkursie lub zostanie z Konkursu wykluczony jeżeli:
1) nie prześle formularza zgłoszeniowego do Konkursu lub przesłany formularz zgłoszeniowy będzie
niekompletny,
2) Uczestnik zgłosi w Konkursie więcej niż jedną Pracę konkursową,
3) Praca konkursowa zostanie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
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4) Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nosić będzie ślady podrobienia, przerobienia lub będzie
nieczytelnie wypełniony,
5) Praca konkursowa będzie zawierała treści naruszające dobre obyczaje lub będzie zachodziło
uzasadnione podejrzenie, że stanowi plagiat.
9. W celu wykonywania czynności związanych z Konkursem, w szczególności ocenę Prac konkursowych,
Organizator powołuję pięcioosobową komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”
10. Z chwilą dostarczenia Pracy konkursowej do Organizatora, Organizator nieodpłatnie nabywa własność
nośnika, na którym ją utrwalono.
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Ocena Prac konkursowych i Nagroda
§4.
Oceny Prac Konkursowych dokonuje Komisja.
Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, których prace zajęły miejsca od pierwszego do piątego.
Nagrodą w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą”, jest możliwość wystąpienia przez Uczestnika
społecznościowym filmie promocyjnym pt. „Dzieci tłumaczą dzieciom finanse”, zwanym dalej
„Filmem”, jedna kopia Filmu zapisana na nośniku cyfrowym oraz wykorzystanie zwycięskich prac w
publikacji broszury „Dzieci tłumaczą dzieciom finanse”.
Poprzez Film rozumie się także dodatkową sesję zdjęciową związaną z Filmem i projektem „Dzieci
tłumaczą dzieciom finanse”.
Film będzie stanowił element kampanii społecznej pt. „Dzieci tłumaczą dzieciom finanse” i będzie nie
dłuższy niż 5 minut.
Jeżeli Organizator wyrazi na to zgodę, obok Uczestnika, w Filmie może wystąpić także jego rodzic lub
opiekun prawny.
Nagranie do Filmu odbędzie się w Krakowie w terminie nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż 9
miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o których mowa w §5; zdjęcia do Filmu będą
obejmowały nie więcej niż 2 dni zdjęciowe.
Warunkiem udziału Uczestnika w Filmie jest zawarcie przez niego umowy o udział w Filmie nie później
niż w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia przez Organizatora. Umowa ta określać będzie w
szczególności przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej na
wszystkich znanych, wymienionych w Umowie polach eksploatacji, przeniesienie praw do artystycznego
wykonania Uczestnika w ramach Filmu, zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w Filmie oraz na
fotografiach wykonanych zgodnie z ust. 4 przez okres co najmniej 7 lat w zakresie kampanii społecznej
pt. „Dzieci tłumaczą dzieciom finanse” oraz w celu promocji działalności statutowej Organizatora.
Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyrazi zgody na udział w Filmie na warunkach określonych w ust. 8 albo z
udziału w Filmie zrezygnuje jego miejsce zwalnia się i zostaje zajęte przez Uczestnika będącego
bezpośrednio za nim.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Uczestnik konkursu, który nie był uprzednio jego zwycięzcą,
zostanie powiadomiony o otrzymaniu Nagrody na skutek rezygnacji innego Uczestnika. W takim
przypadku postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
Organizator zwraca koszty udziału Uczestnika oraz jego jednego rodzica lub innego opiekuna prawnego
w nagraniu Filmu, o którym mowa w ust. 3-8. Zwrot kosztów będzie obejmował podróż zwyczajowym
środkiem transportu oraz zakwaterowanie w hotelu wskazanym przez Organizatora. Szczegóły zasad
zwrotu kosztów, w tym ich zakres, określać będzie umowa, o której mowa w ust. 8.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 11 nie dotyczy okoliczności wskazanych w ust. 9.
Uczestnik otrzyma kopię Filmu na nośniku cyfrowym, pocztą w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od
dnia zakończenia zdjęć do Filmu.
Ogłoszenie wyników Konkursu
§5.
1. Organizator ogłosi o zwycięzcach Konkursu w dniu 5 lipca 2013 r. na stronie internetowej
Organizatora znajdującej się pod adresem www.akademiamilionerow.pl.
2. W ogłoszeniu o wynikach Konkursu, o którym mowa w ust. 1, Organizator poda imię i nazwisko
Uczestnika, kategorię, w której brał udział w Konkursie oraz zajęte miejsce. Organizator może
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jednocześnie podać wiek uczestnika Konkursu, miejscowość jego zamieszkania oraz opublikować
pracę Uczestnika i podać jej tytuł.
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Prawa autorskie
§6.
Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej oraz że
przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz, że nie są one w żaden
sposób ograniczone ani obciążone. Z tytułu złożonego oświadczenia Uczestnik Konkursu ponosi przed
Organizatorem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosić
roszczeń związanych z Pracą konkursową przeciwko Organizatorowi.
Z chwilą dostarczenia Organizatorowi Pracy konkursowej zgodnie z §3 ust. 3, Uczestnik udziela
Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności
drukarskimi, reprograficznymi, w tym cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w formie zdematerializowanej w pamięciach komputerów oraz w
systemach teleinformatycznych,
3) wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie lub najem egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, w tym za pomocą Internetu, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet,
sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej),
5) indywidualne i publiczne przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
6) włączanie do innych utworów, w tym do utworu audiowizualnego,
7) zastrzeganie jako przedmiot prawa własności przemysłowej zgodnie z procedurami krajowymi,
unijnymi i międzynarodowymi.
W zakresie licencji, o której mowa w ust. 2, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z
autorskich praw zależnych oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych (dokonywanie
wszelkich rodzajów opracowań) Pracy konkursowej.
Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana
przez Uczestnika lub Organizatora z zachowaniem siedmioletniego terminu wypowiedzenia.
W ramach licencji, o której mowa w ust. 2-4 Organizator posiada prawo do udzielania sublicencji.
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy
konkursowej w postaci prawa do oznaczania autorstwa, prawa do integralności oraz prawa do
decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności. Organizator może według własnego uznania
podpisywać Pracę konkursową w czasie korzystania z niej w czasie Konkursu i po jego zakończeniu,
imieniem, nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, a także podając także jego wiek i
miejscowość zamieszkania.
Postanowienie ust. 6 ma zastosowanie także wobec sublicencjobiorców Organizatora.
Rezygnacja z udziału w Konkursie lub wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie nie powoduje
wygaśnięcia licencji na korzystanie z Pracy konkursowej, o której mowa w niniejszym paragrafie.

Dane osobowe
§7.
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych podanych przez niego w ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia
przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o jego Uczestnikach, a w szczególności jego
zwycięzcach, a także w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej Organizatora, tj.
promowania podejmowanych przez niego akcji społecznych oraz informowania Uczestnika o
współpracy z podmiotami wspierającymi Organizatora - drogą pocztową, telefoniczną i poprzez pocztę
elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
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3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników Konkursu
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
w szczególności nie przekazuje tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
usuwania, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych Uczestnika w trakcie Konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie.
Reklamacje
§8.
1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na adres do
korespondencji Organizatora z dopiskiem: „Dzieci tłumaczą dzieciom finanse – reklamacja”.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 Komisja rozpatrzy w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
otrzymania, a następnie niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika.
Postanowienia końcowe
§9.
1. Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
Organizatora
pod
www.akademiamilionerow.pl oraz na odwrocie formularza zgłoszeniowego Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 kwietnia 2013 roku.
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