REGULAMIN KONKURSU „LOGOTYP OCZAMI DZIECKA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Logotyp oczami dziecka” (dalej zwanego „Konkursem”) jest
Stowarzyszenie Ulica Dzielnica Stolica (dalej zwane „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000864210.
1.2. Osobą odpowiedzialną za przebieg za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawnioną do
udzielania informacji na temat Konkursu jest administrator profilu na mediach
społecznościowych Organizatora. Informacje udzielane są również pod adresem
konkurs@ulicadzielnicastolica.pl
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.ulicadzielnicastolica.pl
1.5.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej:
zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby
współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej
wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Pozostałe osoby uprawnione są do udziału w konkursie.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Tematem konkursu brzmi „Logotyp oczami dziecka”
3.2. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę.
3.3. Nie ma limitu wiekowego uczestnika, przy czym osoby niepełnoletnie mogą nadsyłać pracę za
zgodą i wiedzą rodzica/opiekuna prawnego.
3.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3.5. Zadanie konkursowe polega na własnej interpretacji logotypu Organizatora.
3.6. Praca plastyczna może być zrealizowana w dowolnej technice (np. ołówek, węgielek, kredka,
pastele, farby, wycinanki, wyklejanki itp.)
3.7. Skan lub zdjęcie gotowej pracy plastycznej należy przesłać Organizatorowi poprzez media
społecznościowe (www.facebook.com/UlicaDzielnicaStolica) lub na adres
konkurs@ulicadzielnicastolica.pl
3.8. Każda praca konkursowa zostanie wyróżniona dyplomem (wersja PDF. Do druku). Autor
najciekawszej z nich otrzyma zestaw gadżetów. Sposób ich przekazania zostanie ustalony w

formie wymiany korespondencji na profilu w mediach społecznościowych Organizatora lub
mailowo.
3.9. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa składająca się z trzech członków Stowarzyszenia Ulica
Dzielnica Stolica.
3.10. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich.
4. CZAS TRWANIA KONKURSU
4.1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31.05.2021 r. do godziny 23:59.
4.2. Informacja o wyborze zwycięskiej pracy konkursowej zostanie wysłana do laureata w dniu
01.06.2021 r. do godziny 17:00.
4.3. Z dniem dostarczenia prac do Organizatora, autorzy przekazują prawo do bezpłatnego
wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.
4.4. Wszystkie prace konkursowe biorące udział w konkursie zostaną umieszczone w galerii prac
konkursowych na profilu w mediach społecznościowych organizatora w dniu 01.06.2021 r. do
godziny 17:00.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. W konkursie nie będą zbierane, wykorzystywane i przetwarzane Dane Osobowe IUczetsników
konkursu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje
Organizator, przy czym w zakresie tym zobowiązuje się uzupełnić Regulamin.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą
zamieszczone na profilu w mediach społecznościowych Organizatora
(www.facebook.com/UlicaDzielnicaStolica) oraz na stronie www.ulicadzielnicastolica.pl
5.4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

