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REGULAMIN KONKURSU: „RÓŻNE OBLICZA 

WOLONTARIATU” 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach 

działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność”. 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

Różne oblicza wolontariatu (dalej: „Konkurs”). 

2. Konkurs jest prowadzony przez Fundację „Jesteśmy Blisko” i wpisuje się w jej cele statutowe, 

sprowadzające się do Wspieranie nauki, oświaty i wychowania. 

3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Jesteśmy Blisko” z siedzibą we 29-100 Włoszczowa, 

przy ul. Jędrzejowskiej 79C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000350393 (dalej: „Organizator”). 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja „Jesteśmy Blisko”  

5. Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak 

również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,  

z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w Regulaminie. W tym też zakresie uczestnik 

nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień    

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

II Założenia konkursowe 

1. Organizacja konkursu ma na celu ukazanie piękna idei wolontariatu, a także pobudzenie 

młodzieży do działania na rzecz lokalnej społeczności.  

2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu Gminy Włoszczowa. 
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3. Szkoła ponadgimnazjalna, biorąca udział w Konkursie, zwana dalej „Uczestnikiem”, może 

zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę czteroosobowych zespołów oraz 

przynajmniej jednego opiekuna (osoby dorosłej).  

4. Prace konkursowe są zgłaszane zespołowo i mają przybrać postać filmu video lub fotografii.  

III Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać szkoła ponadgimnazjalna z terenu gminy Włoszczowa, 

zgłaszająca dowolną liczbę czteroosobowych zespołów, składających się z uczniów w wieku 16-

20 lat. 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

a. dostarczenie  pracy  konkursowej  w  postaci  filmu video lub fotografii  zgodnie   

z  wymogami  Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale V Regulaminu  

w wyznaczonym terminie. 

b. dostarczenie   prawidłowo  wypełnionej  Karty  zgłoszeniowej,  zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi załączniki do Regulaminu. 

2. Regulamin  oraz  wzory Karty zgłoszeniowej i dostępne są na stronie internetowej 

www.jestesmyblisko.pl. 

3. Złożenie pracy konkursowej wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową – jest 

równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 9 marca 2018 r. 

 

V WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE 

1. Konkurs obejmuje złożenie Karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz pracę konkursową w formie elektronicznej. 

2. W Konkursie oceniane będą materiały filmowe lub  fotograficzne,  zwane dalej „pracami 

konkursowymi”, których motywem  przewodnim  będzie ukazanie „Różnych obliczy 

wolontariatu” 

3. Praca konkursowa może przyjąć formę, np. sondy ulicznej, reportażu, wywiadu, transmisji  

z wydarzenia itp. 

4. Materiał filmowy nie może być krótszy niż 1 min. Natomiast materiał fotograficzny nie może 

zawierać więcej niż 5 fotografii. 

5. Praca konkursowa powinna być wykonana techniką cyfrową przy użyciu kamery video, 

telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na dowolnym nośniku 

cyfrowym w postaci jednego pliku video. 

6. Kartę zgłoszeniową wraz z pracą konkursową należy złożyć osobiście w biurze fundacji przy 

ul. Jędrzejowskiej 79 C we Włoszczowie lub przesłać w formie elektronicznej na adres 

fundacja@jestesmyblisko.pl  

7. W trakcie Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za 

niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć 

http://www.jestesmyblisko.pl/
mailto:fundacja@jestesmyblisko.pl
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religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja 

seksualna). 

8. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw 

osób trzecich (w tym praw autorskich),  a  ewentualne  roszczenia  z  tym  związane  obciążają  

Uczestnika    Konkursu. 

9. Grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób 

trzecich (w tym praw autorskich), a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają 

Uczestnika Konkursu.  

10. Uczestnik, który zawarł w spocie materiały, których nie jest autorem, zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych materiałów 

w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań względem Organizatora. 

11. Nośnik lub wiadomość mailową, zawierająca pracę konkursową, musi być opisana według 

schematu: nazwa placówki_tytuł filmu.  

12. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu pracy konkursowej do Konkursu. 

 

VI JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

 

1. Laureaci  Konkursu  zostaną  wyłonieni  w  drodze  oceny  Jury  Konkursu,  powołanego  

przez Organizatora. 

2. Każda praca konkursowa złożona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 

a. W skład Jury Konkursu wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora; 

3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność tematu pracy konkursowej z tematyką Konkursu; 

 oryginalność podejścia do tematu i pomysł na wykonanie pracy konkursowej; 

 wartość merytoryczną; 

 wartość artystyczną pracy konkursowej 

 wartość techniczną pracy konkursowej 

4. Członkowie Jury  Konkursu  przed  rozpoczęciem  prac  ustalą  wspólnie  punktację   

i  zasady przyznawania punktów za realizację wyznaczonych kryteriów. 

 

VII NAGRODY  

 

1. W wyniku konkursu nagrodzimy 3 zespoły, które przygotują najwyżej ocenione przez komisje 

konkursową prace.  

2. Nagrodami będą bony podarunkowe do sklepów EMPIK : 

a.  I miejsce - 1200zł (4x300zł),  

b. II miejsce - 800zł (4x200zł),  

c. III miejsce - 400 zł.(4x100zł). 

3. Autorzy 6 najwyżej ocenionych prac konkursowych zostaną zaproszeni do udziału  

w bezpłatnych trzydniowych warsztatach wyjazdowych w ramach Akademii Młodzieżowego 

Wolontariatu organizowanych przez Fundację „Jesteśmy Blisko”  w terminie 19-21 marca 

2018 r. 



 

4 
  

4. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej, 

będącej  sumą  punktów  przyznanych  przez  poszczególnych  członków  Jury    Konkursu.  

W przypadku gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzyma jednakową liczbę punktów,  

o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia Konkursu. A wyniki 

konkursu zostaną opublikowane na stronie www.jestesmyblisko.pl   

6. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

7. Nagrody zostaną przekazane podczas spotkania podsumowującego realizacje konkursu 

zorganizowanym w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.  

VIII ZGODY 

 

1. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik udziela zgody na rzecz Organizatorów  

w brzmieniu jak poniżej:  

 

„Udzielam zgody Fundacji Jesteśmy Blisko na przetwarzanie moich danych osobowych w 

celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem jego zwycięzców. 

W przypadku wygranej udzielam Fundacji „Jesteśmy Blisko” zgodę na publikację moich 

danych osobowych, w zakresie imienia i nazwiska, na fanpage Fundacji „Jesteśmy Blisko”. 

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany/a, że administratorem moich danych 

osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a 

także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, Fundacja 

„Jesteśmy Blisko”. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane  

w portalu Facebookowym oraz na stronnie www.facebook.com/jestesmyblisko w związku  

z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza 

upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

ww. celów.” 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik, zgłaszając pracę do Konkursu, oświadcza, że: 

 posiada (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do 

dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie 

prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, 

 osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły 

zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku 

w Internecie. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich kierowanych  wobec  Organizatora, a powstałych w związku z pracą 

konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie 

praw osób trzecich,  w  tym  także  za  wykorzystanie  bez  zgody  opiekuna  prawnego  

wizerunku  osoby małoletniej. 

3. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa nie była wykorzystywana w innym konkursie. 

http://www.jestesmyblisko.pl/
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4. Poprzez  przystąpienie  do Konkursu  Uczestnik  oświadcza, że  przenosi  nieodpłatnie – z  

dniem  złożenia pracy do Konkursu – na  rzecz  Fundacji „Jesteśmy Blisko” we  Włoszczowie  

autorskie  prawa  majątkowe  do  pracy konkursowej  na  polach  eksploatacji  wymienionych 

w  ust.  5.  Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanego na 

Konkurs spotu, w tym korzystania dla  potrzeb  realizacji  celu  Konkursu,    w  szczególności  

jego  oceny  przez  Jury Konkursu. 

5. W  ramach  przeniesienia  praw,  o  których  mowa  w ust.  4,  Uczestnik  wyraża  zgodę na 

nieograniczone w  czasie  i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową na 

wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia  4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666  z późn. 

zm.),tj.: 

a. w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania   

b. w  zakresie  obrotu  oryginałem  lub  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono –

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.2 –

publiczne wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie   oraz   nadawani   

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 4, następuje wraz z  

prawem  do  dalszego  przenoszenia  tych  praw  na inne  podmioty,  prawem  do  zezwolenia  

na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów 

oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie 

przysługuje.  

X Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook 

ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Fundacja „Jesteśmy Blisko” z siedzibą 

we Włoszczowie, przy ul. Jędrzejowskiej 79c, 29-100 Włoszczowa. Dane osobowe 

uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze. zm.) na 

rzecz Organizatora. . 

2. Uczestnicy Konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z 

aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. Dane osobowe 

uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 

r., poz. 1182 ze zm.). 

XI Tryb składania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej 

w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu. 

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, 

ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną. 
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XII Postanowienia końcowe 

1. Termin ogłoszenia konkursu ustala się na dzień 22.01.2018 

2. Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień 12.02.18 r. -  9.03.2018r. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz.612). 

5. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać poprzez kontakt z biurem 

organizatora pod numerem tel. 506 005 575 lub 41 388 15 84 .; 

 

 

 

 


