
Załącznik 1 

Postanowienia szczegółowe do Regulaminu Konkursu Artystycznego na stworzenie
projektu gry planszowej wraz z instrukcją.

I. DEFINICJE użyte w postanowieniach Regulaminu, mają następujące znaczenie:

a) Konkurs – konkurs artystyczny organizowany przez Organizatora, na zasadach określonych
w  niniejszym  Regulaminie  przewidujący  możliwość  wygrania  przez  Uczestników  nagród
rzeczowych; 

b) Uczestnik – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  będąca
podopiecznym placówki TPD (środowiskowego ogniska wychowawczego lub świetlicy), która
w dniu rozpoczęcia Konkursu pozostawała w przedziale wiekowym 10-15 lat; 

c)  Praca  Konkursowa –  projekt  gry  planszowej  wykonany  samodzielnie  przez  Uczestnika
stworzony  przy  użyciu  dowolnej  techniki  i  materiałów  wraz  z  podaniem  jej  tytułu  
i załączeniem Instrukcji do gry; 

d)  Formularz  Zgłoszeniowy –  zestaw dokumentów stanowiących  podstawę uczestnictwa  
w  Konkursie  zawierający  w  szczególności  informacje  podstawowe  o  Uczestniku,  jego
przedstawicielu  ustawowym  oraz  wymagane  zgody  stanowiące  załącznik  do  niniejszego
Regulaminu; 

e) Komisja – osoby wybrane przez Organizatora spośród jego pracowników, powołane do
dokonania  oceny  Formularzy  Zgłoszeniowych  i  Prac  Konkursowych  złożonych  przez
Uczestników oraz wyboru zwycięzców Konkursu; 

f) Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie decyzji  Komisji wygrał w Konkursie Nagrodę
poprzez zajęcie miejsca 1-3; 

g) Osoba Wyróżniona – Uczestnik, którego Praca Konkursowa została na podstawie decyzji
Komisji  wyróżniona,  do  Osoby  wyróżnionej  stosuje  się  odpowiednie  postanowienia
Regulaminu dotyczące Zwycięzcy, chyba że Regulamin wprost stanowi inaczej; 

h) Nagroda – nagroda rzeczowa przysługująca Zwycięzcy oraz Osobie Wyróżnionej z tytułu
wygrania Konkursu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Terminy wskazane w Regulaminie, mogą ulec zmianie, w szczególności Organizator jest
uprawniony  do ich wydłużenia,  w takim wypadku Organizator  poinformuje  o tym fakcie
poprzez  aktualizację  treści  Regulaminu.  Organizator  uprawniony  jest  do  zmiany  marki
nagrody na inną nagrodę o podobnej wartości w sytuacji gdy w trakcie trwania Konkursu
okaże się, iż przewidziana w Regulaminie Nagroda nie jest dostępna.

III. TRYB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 

1.  Formularze  zgłoszeniowe  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  należy  przesyłać  na  adres
poczty elektronicznej tpd-zg@tpdzg.org.pl. Za datę wpływu wiadomości mailowej przyjmuje
się datę wpływu wiadomości na serwer pocztowy Organizatora.
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IV. PRZYZNANIE NAGRÓD 

1.  Po  zakończeniu prac  Komisji  Organizator  wyśle  do każdego ze  Zwycięzców oraz  Osób
Wyróżnionych list gratulacyjny wraz z Nagrodą, adresując przesyłkę na adres zamieszkania
Uczestnika  podany  w  Formularzu  Zgłoszeniowym.  W  przypadku  podania  w  Formularzu
Zgłoszeniowym  adresu  korespondencyjnego  Uczestnika,  który  będzie  różny  od  adresu
zamieszkania Uczestnika, Organizator nada przesyłkę na wskazany adres korespondencyjny. 

2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzetelność  i  prawdziwość  danych
Uczestników w tym Zwycięzców Konkursu oraz Osób Wyróżnionych, w tym brak możliwości
skontaktowania  się  z  nimi  lub  przekazania  Nagrody,  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Uczestnika, w szczególności, jeżeli ten nie podał prawdziwego adresu, na który ma zostać
wysłana Nagroda lub nie przekazał danych wskazanych w Regulaminie lub, gdy podane dane
są niepełne lub nieaktualne. 

3.  Przyznane  Nagrody  nie  mogą  być  wymienione  na  gotówkę.  Zwycięzcy  Konkursu  oraz
Osoby Wyróżnione nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie. 

V. PUBLIKACJA 

1. Zwycięzca Konkursu oraz Osoba Wyróżniona (jak również działający za nich przedstawiciel
ustawowy)  wyraża  zgodę  na  publikację  zdjęcia  jego  Pracy  Konkursowej  oraz  swojego
wizerunku na portalu Facebook wraz z następującymi danymi Uczestnika: imię, wiek oraz
informację o pozostawianiu podopiecznym TPD. 

2. Poprzez wyrażenie zgody, o której mowa powyżej Uczestnik oraz przedstawiciel ustawowy
Uczestnika zgadza się na nieodpłatną publikację zdjęć Pracy Konkursowej wraz z instrukcją
oraz  wizerunku  Uczestnika  (o  ile  zostanie  umieszczona  w  Pracy  Konkursowej).  Zgoda
obejmuje  publikację  w  całości  lub  we  fragmentach  bez  ograniczeń  przez  Organizatora.
Powyższa  zgoda  odnosi  się  również  do  publikacji  wizerunku  w  Internecie.  Wyrażenie
powyższej  zgody,  jest  jednoznaczne  ze  zrzeczeniem  się  wszelkich  roszczeń  zarówno
istniejących,  jak  i  przyszłych,  w  tym  zwłaszcza  roszczeń  o  wynagrodzenie  względem
Organizatora  z  tytułu  wykorzystywania  ww.  Pracy  Konkursowej  wraz  z  instrukcją  oraz
wizerunku/wizerunków i informacji o Uczestniku na potrzeby przeprowadzenia niniejszego
Konkursu, poinformowania o jego wyniku. 

3.  Wyrażenie  zgody  na  publikację  danych  Uczestnika  oraz  Pracy  Konkursowej  jest
dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie. 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

1.  Uczestnicy  oraz  ich  przedstawiciele  ustawowi  oświadczają,  że  Uczestnicy  są  autorami
nadesłanych  Prac  Konkursowych  i  z  tego  tytułu  przysługuje  im  pełnia  praw  autorskich
osobistych i majątkowych, a nadto oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to,
że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nie będzie naruszało jakichkolwiek
praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

2. Z chwilą złożenia Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową
Uczestnik  udziela  Organizatorowi,  w  zamian  za  możliwość  wygrania  nagrody,
nieodwołalnego,  niewyłącznego,  nieograniczonego  czasowo,  ilościowo  i  terytorialnie
zezwolenia  na  korzystanie  z  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  zależnych  do  Pracy
Konkursowej w celach związanych z realizacją Konkursu. 


