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Regulamin konkursu: 

Wymyśl hasło promujące plakat “Live in colors” 
 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu, określa sposób działania 
jury, które wybierze nagrodzone prace.  

1.2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nomada, zarejestrowane w Rejestrze 
Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu ,VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000342030 

1.3. Konkurs trwa od 24.06.2021 do 28.06.2021  

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.5. Dostarczenie nagród odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.6. Uczestnik lub uczestniczka konkursu, oświadcza, że zapoznał /-a się z niniejszym 
Regulaminem i wyraża zgodę na wszelkie jego postanowienia. 

1.7. Konkurs organizowany jest na serwisie Facebook. 

1.8. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika 
Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób przez Facebook sponsorowany, 
popierany ani przeprowadzany lub też z nim związany. Organizator Konkursu 
korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu. 

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

2. Cele konkursu i zadanie konkursowe 

2.1. Celem organizowanego przez Stowarzyszenie Nomada jest promowanie idei 
otwartości i tolerancji oraz edukacja antydyskryminacyjna, przeciwdziałanie i 
zapobieganie przemocy motywowanej uprzedzeniami 

2.2. Zadanie konkursowe (temat „Pracy Konkursowej” brzmi: „Wymyśl hasło promujące 
plakat “Live in colors”) 

3. Zasady i warunki zgłaszania prac 

3.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.  

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie do Konkursu „Pracy 
Konkursowej”. 

3.3. Praca Konkursowa polega na wykonaniu opisu z użyciem maksymalnie 280 znaków 
i umieszczeniu go w komentarzu pod wpisem. Opis powinien zawierać skojarzenia z 
równym i sprawiedliwym traktowaniem i tolerancją. W Konkursie nie będą 
uwzględniane Zgłoszenia zawierające elementy powszechnie uznane za obraźliwe 
lub wulgarne albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich. 
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3.4. Pracę konkursową należy zgłosić w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu 
Sklep dla Sprawy https://www.facebook.com/sklepdlasprawy  Zgłoszenie Pracy 
Konkursowej będzie równoznaczne z oświadczeniem: „Oświadczam, że akceptuję 
regulamin konkursu, który jest na stronie: https://sklep.dlasprawy.org/  i wyrażam 
zgodę na kontakt ze mną, dotyczący tylko i wyłącznie Konkursu, przez aplikację 
Messenger przez Organizatora Konkursu”.  

3.5. Termin zgłaszania Pracy konkursowej: 
Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 24.06.2021 i 
nie później niż dnia 28.06.2021 Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą 
brane pod uwagę w Konkursie.  

3.6. Wiek Uczestników i Uczestniczek konkursu: Uczestnik /-czka Konkursu to osoba 
fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat. Uczestnik /-czka niepełnoletni/-ia może 
brać udział w Konkursie, w takim przypadku wymagana jest zgoda od jego/jej 
przedstawicieli ustawowych.  

3.7. Uczestnikiem/-czką konkursu może być osoba mająca miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

3.8. Uczestnicy/-czki konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w 
rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 
(RODO) przez Organizatora Konkursu w celu wysyłki nagród konkursowych do 
laureatów i laureatek Konkursu.  

4. Prawa własności intelektualnej  

4.1. Uczestnicy /-czki konkursu zobowiązują się do samodzielnego wykonania Pracy 
Konkursowej, bez naruszania praw i dóbr osób trzecich. 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub 
całości Prac Konkursowych lub ich opublikowania w wybranych przez siebie polach 
eksploatacji, wyłącznie w celu promowania Konkursu i informowania o Konkursie. 

4.3. Zwycięzcy zezwalają Organizatorowi na zmiany treści i formy utworu.  

5. Przyznawanie nagród w Konkursie  

5.1. Organizator przewidział w Konkursie następującą nagrodę: Plakat “Live in colors” 

5.2. Na potrzeby konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, która wybierze  
zwycięskie Prac Konkursowe. W skład komisji wejdą trzy osoby wskazane przez 
Organizatora. Wyłonienie zwycięskich Prac Konkursowych nastąpi w dniu 
30.06.2021 i będzie polegało na wyborze 5 najciekawszych opisów.  

5.3. W wypadku umieszczenia takich samych Prac Konkursowych przez różnych/-e 
Uczestników/-czki konkursu rozpatrywana będzie przez Komisje konkursową tylko 
Praca Konkursowa, która została zgłoszona najwcześniej. 

5.4. Lista zwycięskich Prac Konkursowych zostanie ogłoszona profilu Facebook’owym 
Organizatora: https://www.facebook.com/sklepdlasprawy w dniu: 30.06.2021 

5.5. Odbiór nagród: nagrody zostaną wysłane pocztą lub będzie je można odebrać 
osobiście wyznaczonym przez Organizatora miejscu.  

6. Reklamacje 
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6.1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom/-czkom Konkursu 

6.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem 
Aplikacii Messenger: ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.  

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia 
przesłania  reklamacji. 

6.4. Uczestnik /-czka zostanie powiadomiony/-a o decyzji Organizatora za 
pośrednictwem aplikacji Messenger w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników/-czek na podstawie 
Regulaminu. 

 

 

 


