
Regulamin konkursu

"Gospodarczo Nakręceni”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu  pod  nazwą  „Gospodarczo Nakręceni" jest  Fundacja  Pomyśl  o

Przyszłości  z siedzibą przy ul.  Węgierskiej  146 c,  33-300 Nowy Sącz Krajowego Rejestru

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy numer

000375058 reprezentowaną przez:

 Prezesa Zarządu-Bożenę Damasiewicz –zwaną dalej Organizatorem. 

2. Partnerem i Fundatorem nagród jest Agencja Handlowa RAFA z siedzibą przy ul. Węgierska

78, 33-300 Nowy Sącz, NIP 736-000-39-90 reprezentowaną przez: 

Właściciela – Rafała Świerczka

3. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników

Konkurs podzielony jest na etapy:

Etap 1 – od 16.01.2017 r. do 16.02.2017 r. przesyłanie prac konkursowych – o przyjęciu  

zgłoszenia konkursowego decyduje data dostarczenia do Organizatora. 

Etap 2 - od 21.02.2017 r. do 03.03.2017 r. publikacja filmów konkursowych i głosowanie

internautów będzie dostępne na kanale youtube Fundacji: 

https://www.youtube.com/channel/UCGFPqqPtW-pHePb4xDkoTnA. 

Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do dnia 06.03.2017 r. 

Ogłoszenie  wyników  zostanie  opublikowane  dnia  06.03.2017r.,  na  stronie  internetowej

www.pomysloprzyszlosci.org

4. Formularz  zgłoszeniowy  - formularz  dostępny  na  stronie  internetowej www.

Pomysloprzyszlosci.org  w  zakładce  http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni,

który Uczestnik musi wypełnić i przesłać wraz z filmem konkursowym.

5. Film  konkursowy  jest  to  projekt  w  postaci  filmu  (dopuszczone  są  animacje  w  filmie)

poruszającego temat wpływu polskich firm na rozwój  gospodarczy kraju.  Film konkursowy

musi spełniać poniższe warunki:

-nie może trwać dłużej niż 3 minuty,

-musi być przesłany w formacie: MPEG4, 

-inspiracją do powstania filmu muszą być treści zaprezentowane w filmie Fundacji Pomyśl  

o  Przyszłości  pt.,,Korzyści  z  globalnego  rynku”,  http://www.pomysloprzyszlosci.org/filmy-

edukacyjne/rynek-globalny1/

-nie może naruszać godności ludzkiej,

-nie może zwierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną  

oraz narodowość,

-nie może ranić przekonań religijnych lub politycznych,

https://www.youtube.com/channel/UCGFPqqPtW-pHePb4xDkoTnA
http://www.pomysloprzyszlosci.org/filmy-
http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni


-nie może zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,

-nie może sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub środowisku.

6. Zgłoszenie  konkursowe to  przesłane  do  Organizatora:  formularz  zgłoszeniowy oraz  film

konkursowy. Zgłoszenie konkursowe może być przesłane za pomocą:

-poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Pomyśl o Przyszłości ul. Węgierska 146c 33-300 

Nowy Sącz dopiskiem: konkurs „Gospodarczo Nakręceni”,

-strony internetowej http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni

7. Uczestnikami  konkursu mogą  być  uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  wyższych

działających na terenie całej Polski oraz absolwenci uczelni wyższych - osoby wkraczające na

rynek pracy.

8. Nagrody:

a) bony zakupowe na sprzęt elektroniczny przyznawane przez Jury Konkursowe dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych:

-1x 1000 PLN

-1x 500 PLN

-1x 300 PLN, 

b) bony zakupowe na sprzęt elektroniczny przyznawane przez Jury Konkursowe, dla uczniów 

szkół wyższych oraz absolwentów szkół wyższych:

-1x 1000 PLN

-1x 500 PLN

-1x 300 PLN,

c) Nagroda publiczności o wartości 1x 1000 PLN, która zostanie przyznana Uczestnikowi,  

którego film konkursowy otrzymał  największą ilość  ,,łapek”  w głosowaniu  internautów na  

kanale youtube Fundacji: https://www.youtube.com/channel/UCGFPqqPtW-pHePb4xDkoTnA. 

Nagrody fundowane są przez Partnera i zostaną wręczone 06.03.2017r w siedzibie Fundacji 

przez pracownika Fundacji.

Jeśli laureat nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście, zostanie ona przesłana pocztą na 

adres wskazany przez niego adres.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyznania  nagród  Uczestnikom  konkursu  

działającym  niezgodnie  z  niniejszym  regulaminem  lub  nie  spełniających  wymogów  

określonych w niniejszym regulaminie.

9. Jury konkursowe  –  powołane w celu wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych. W skład

jury konkursowego wchodzić będą:

-  dwaj przedstawiciele przedsiębiorców,

-  jeden przedstawiciel szkoły wyższej,

- jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej,

- jeden przedstawiciel mediów lokalnych

10. Komisja konkursowa – komisja powołana w celu rozpatrywania reklamacji i czuwania nad

https://www.youtube.com/channel/UCGFPqqPtW-pHePb4xDkoTnA
http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni


prawidłowym, zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu.  W skład komisji konkursowej

wchodzić będą:

- pracownik Fundacji Pomyśl o Przyszłości,

- prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

- Specjalista ds. promocji (dział marketingu)

11. Niniejszy regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące konkursu dostępne są

na stronie internetowej http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni

§2 

Zasady i warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami  konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  Organizatora,  członkowie  komisji

konkursowej oraz ich najbliższa rodzina (mąż, żona, dzieci).

2. Uczestnik  konkursu może zgłosić  dowolną ilość  spełniających wymogi  konkursu  zgłoszeń

konkursowych i  może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.

3. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody

na  nieodpłatne  i  wielokrotne  publikowanie  załączonego  filmu  konkursowego  przez

Ogranizatora.

4. Zgłoszenie konkursowe jest automatycznie udzieleniem przez Uczestnika zgody na prawo do

wykorzystania jego wizerunku, jeśli się taki znajdzie, na filmie zgłoszonym do konkursu dla

celów  promocyjnych-marketingowych  oraz  reklamowych  Organizatora  bez  konieczności

każdorazowo ich zatwierdzania. Prawo do wykorzystania wizerunku obejmuje również jego

utrwalanie,  obróbkę,  i  powielanie  w  czasie  nieograniczonym.  Zgoda  zawiera  prawo

korzystania i rozporządzania filmem z wykorzystaniem wizerunku w szczególności na stronie

oraz  fanpagu  Fundacji  oraz  dowolnych  materiałach  bez  ograniczenia  terytorialnego.  W

przypadku gdyby na filmie konkursowym widnieją osoby trzecie Uczestnik obowiązany jest

posiadać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach

związanych  z  konkursem,  także  podawanych  do  publicznej  wiadomości  na  portalach

internetowych  oraz  na  ewentualne  wykorzystanie  ich  w  celach  promocyjnych  i

marketingowych przez Organizatora.

5. Wysłanie  zgłoszenia  konkursowego jest  równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu  do

niego wszelkich praw autorskich. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń za korzystanie

z  filmu  konkursowego  zgodnie  z  niniejszym  regulaminem,  w  tym,  w  szczególności,

wynagrodzenia za publikację filmu Organizator  nie bierze odpowiedzialności  za nielegalne

wykorzystanie  filmu  konkursowego  opublikowanego  na  stronie:

http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni. (w tym kopiowanie, udostępnianie

osobom trzecim, sprzedaż filmu) przez osoby nieupoważnione.

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku

osób trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za

popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni
http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni


§3

Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn

od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2. Organizator zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Uczestnika informacji o jego danych

osobowych  będących  w  posiadaniu  Organizatora  oraz  innych  informacji  związanych  z

konkursem.

3. Wszelkie  zapytania  odnośnie  konkursu  można  przesyłać  na  adres

mailowy:biuro@pomysloprzyszlosci.org.

4. Dane  osobowe  Uczestników  konkursu  uzyskane  w  związku  z  jego  organizacją  i

przeprowadzeniem  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  wyłącznie  w tych celach.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników w ramach konkursu

będzie Fundacja Pomyśl o Przyszłości – Organizator konkursu. Dane osobowe Uczestników

konkursu  będą  przetwarzane  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  ustawie  o  ochronie

danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.  z dnia 2016.06.28).  Podanie danych ma charakter

dobrowolny i jest niezbędne do udziału w tym konkursie.Uczestnikom konkursu przysługuje

prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

5. Organizator  może  powierzyć  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  konkursu

wyłącznie  podmiotom,  które  współpracują  w  zakresie  niezbędnym  do  jego  prawidłowego

przeprowadzenia.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych. W przypadku konieczności zapłaty przez Laureata podatku dochodowego Partner

ufunduje dodatkową  nagrodę  pieniężną  w  wysokości  niezbędnej  na  pokrycie  podatku

związanego z wydaniem nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez

Organizatora na poczet podatku dochodowego należnego od nagrody.

§4

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  realizacji  konkursu  można  zgłaszać  na  adres

mailowy  biuro@pomysloprzyszlosci.org, przez  cały  okres  trwania  konkursu  oraz  po  jego

zakończeniu, nie później jednak niż do 04.03.2017r.. (decyduje data dostarczenia wiadomości

lub listu).

2. Reklamacje  mogą  zgłaszać  zarówno  Uczestnicy  konkursu,  jak  i  osoby,  które  nie  zostały

dopuszczone do udziału w konkursie.

3. Uczestnik  zgłaszając  reklamację  musi  podać swoje  dokładne  dane,  czyli:  imię,  nazwisko,

adres mailowy oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji.



4. Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  złożoną  z  przedstawicieli

Organizatora  na  podstawie  niniejszego  regulaminu  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  daty  ich

otrzymania.

5. Decyzja  Komisji  Konkursowej  jest  ostateczna  i  wiążąca,  a  powiadomienie  zostanie

dostarczone  Uczestnikowi  na adres mailowy,   lub  pocztą tradycyjną  z którego reklamacja

została przesłana w ciągu 7 roboczych dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej powyżej, nie jest warunkiem koniecznym do

wystąpienia na drogę sądową.

§5

Postanowienia końcowe.

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie

uprawnień przysługujących z tytułu udziału w konkursie.

2. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  niniejszego  regulaminu.  Informacja  o

zmianach  w  regulaminie  będzie  dostępna  na  stronie

http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni

3. Prawa  i  obowiązki  Organizatora  i  Uczestnika  określone  są  wyłącznie  w  niniejszym

regulaminie i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z  konkursem  będą

rozstrzygane przez właściwy sąd.

5. Niniejszy  regulamin  jest  jedynym  obowiązującym  dokumentem  określającym  zasady

konkursu.

6. Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w konkursie, które Uczestnicy akceptują

poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego.

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  działania  osób  trzecich,  uniemożliwiające

wzięcie udziału w konkursie oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych

danych.

http://www.pomysloprzyszlosci.org/GospodarczoNakreceni

