REGULAMIN KONKURSU
„ZAPYTAJ MNIE PÓKI JESTEM”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
„Zapytaj mnie póki jestem”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu są Fundacja PomorzeodNowa reprezentowana przez Prezes
Katarzynę Burchacką – Klimczuk oraz Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady (1939-1945), reprezentowane przez Zastępcę Dyrektora Teresę Patsidis.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11.06.2018 do 14.09.2018 roku.

II. CEL I UCZESTNICY KONKURSU
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie prac nawiązujących
i upamiętniających miejsce kaźni – Piaśnicę.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat z terenu
województwa pomorskiego.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii:
 Prace indywidualne
4. Uczestnicy przygotowują prace w dowolnej formie (przy czym wskazane jest, aby prace
szczególnie z dokumentacją zdjęciową zostały dostarczone na nośniku elektronicznym).
Praca może być również formą wywiadu z osobą pamiętającą te tragiczne zdarzenia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę, do której należy dołączyć
informację z następującymi danymi autora:
 imię i nazwisko,
 wiek,
 adres zamieszkania,
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 nazwę szkoły, do której uczęszcza,
 numer telefonu do kontaktu.
Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do pracy konkursowej podpisanej
przez Opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Organizatorów konkursu, pozostając do ich dyspozycji w ramach działalności statutowej.
Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14.09.2018 roku na adres Organizatorów, tj.: Fundacja Pomorze
od Nowa, ul. Plac Wybrzeża 7/1, 84-100 Puck lub Muzeum Piaśnickie w Wejherowie,
ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo
Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie
Organizatorzy nie mają obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.
Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności.
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IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I
WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatorów.

2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie trzech miejsc w
konkursie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród
rzeczowych zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Lista
laureatów
zostanie
opublikowana
na
stronie
Organizatorów,
tj. www.pomorzeodnowa.pl i www.muzeumpiasnickie.pl do dnia 17.09.2018.
6. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas premierowego pokazu filmu
„Kamerdyner” dnia 18.09.2018 roku w Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie
Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie. O godzinie rozstrzygnięcia
konkursu i wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach,
w lokalnej prasie i na stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

V.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
majątkowych praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatorów tj. Fundacja
Pomorze od Nowa i Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, bez żadnych ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji oraz do niewykonywania praw osobistych do wykonanej pracy jak również
poszczególnych jego elementów począwszy od daty wpłynięcia pracy na Konkurs.
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2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
do wykorzystania przez Organizatorów prac do druku w dowolnej liczbie publikacji
i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie, prezentowania
oryginalnych prac publicznie w ramach działalności Organizatorów.
3. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie uczestnik
konkursu przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania w odpowiedniej komórce Organizatorów konkursu.

VI. NAGRODY
1. Organizatorzy przyznają pakiety nagród rzeczowych zawierające:
 I miejsce, nagroda główna: rower i tablet Lenovo;
 II miejsce: deskorolka elektryczna i tablet Lenovo;
 III miejsce: plecak i tablet Lenovo;
 nagroda dodatkowa dla wszystkich zwycięzców konkursu to dwa bilety na premierę
filmu „Kamerdyner” w dniu 18.09.2018 r. Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
2. Wyróżnienia w postaci Dyplomów otrzymają osoby wyróżnione.
3. Ilość nagród może ulec zmianie. O zwiększeniu puli nagród Organizatorzy poinformują
uczestników za pośrednictwem swoich stron internetowych.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronach
internetowych: www.pomorzeodnowa.pl oraz www.muzeumpiasnickie.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia Konkursu.
3. Podanie nieprawdziwych, niepełnych, albo nie podanie danych osobowych i nie
załączenie do pracy konkursowej podpisanej przez Opiekuna prawnego zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

ORGANIZATORZY
KONKURSU:

Prezes Fundacji Katarzyna Burchacka - Klimczuk
Fundacja PomorzeodNowa

Muzeum Piaśnickie
w Wejherowe
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Pod patronatem:
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