
Regulamin konkursu na kartkę pocztową pt. „Poznań first to fly: 100-lecie

lotnictwa cywilnego w Polsce”

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Celem konkursu jest stworzenie kartki pocztowej z okazji 100. rocznicy

pierwszego lotu cywilnego w ruchu komercyjnym na ziemiach polskich,

przypadającego na dzień 28.05.2021r. Więcej informacji przybliżających tematykę

konkursu, w tym także na temat 100. rocznicy pierwszego lotu cywilnego w ruchu

komercyjnym na ziemiach polskich znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu

Konkursu.

2. Prace biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Pracami konkursowymi” powinny

odwoływać się do 100-lecia lotnictwa cywilnego w Polsce oraz zawierać frazę:

„Poznań first to fly!”. Więcej informacji nt. 100. rocznicy pierwszego lotu cywilnego

w ruchu komercyjnym na ziemiach polskich znajduje się w Załączniku nr 1 do

Regulaminu Konkursu.

§ 2.

1. Niniejszy Regulamin Konkursu na kartkę pocztową pt. „Poznań first to fly:

100-lecie lotnictwa cywilnego w Polsce”, zwany dalej „Regulaminem”, określa

zasady i tryb przeprowadzenia konkursu,a w szczególności:

a) zasady i warunki organizacji Konkursu;

b) tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej;

c) tryb zgłaszania prac konkursowych, przyznawania I-V nagrody głównej w

Konkursie oraz wyróżnień.

Organizacja Konkursu

§ 3.

1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej jako „Organizator”, jest Fundacja Instytut

Poznański, z siedzibą w Poznaniu (61-730) przy ul. Młyńskiej 14, NIP: 7831789732,

KRS: 0000752367, e-mail: instytut@poznanski.org

2. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym

przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Konkursowej.
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3. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie

internetowej Organizatora, tj. w zakładce dedykowanej projektowi:

www.poznanski.org/project/poznan-first-to-fly/.

Uczestnictwo w Konkursie

§ 4.

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,

członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj.

wstępni, zstępni, małżonkowie i rodzeństwo) i osoby pozostające we wspólnym

pożyciu z tymi osobami.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób w każdej kategorii wiekowej, tj. dla dzieci,

młodzieży, dorosłych, seniorów.

4. Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.

5. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.

Zgłaszanie prac do Konkursu

§ 5.

1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz

nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.

§ 6.

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie za pośrednictwem poczty

tradycyjnej, na wskazany w §3 ust. 1 Regulaminu adres Organizatora Konkursu:

a) Minimalnie jednej, maksymalnie dwóch prac konkursowych, wykonanych

techniką dowolną (z zastrzeżeniem, że będzie to technika płaska, tj. bez

wypukłych elementów), umożliwiająca wykonanie skanu pracy konkursowej.

Format pracy konkursowej: kartka A4 (210 x 297 mm);

b) Wypełnionego i podpisanego:

1. formularza zgłoszeniowego do konkursu, zawierającego dane

zgłaszającego oraz tytułu zgłoszonych prac (załącznik nr 2);
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2. zgody na udział dziecka w Konkursie – w przypadku gdy Uczestnikiem

Konkursu jest osoba niepełnoletnia (załącznik nr 4);

3. zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej –

w przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia

(załącznik nr 5);

4. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu

(załącznik nr 6);

5. zgody na przeniesienie praw autorskich na Organizatora (załącznik nr 7).

2. W przypadku prac konkursowych wykonanych techniką komputerową prace

konkursowe można przesyłać na adres e-mail Organizatora wskazany w §3 ust. 1.

Prace wykonane techniką komputerową należy przesyłać w formacie JPG. W

przypadku wysłania prac konkursowych na adres e-mail Organizatora,

odpowiednie załączniki wskazane w § 6 ust. 1 pkt. b) Regulaminu należy przesłać

Organizatorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

3. Prace, do których nie zostanie dołączony formularz zgłoszeniowy zawierający

wymagane zgody i oświadczenia, nie zostaną dopuszczone do udziału w

Konkursie. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w

Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie konkursowej.

4. Uczestnik składając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że wyraża zgodę na

uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu

i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu i jego Załączników a także, że zapoznał się z

załącznikiem nr 3 – Klauzulą informacyjną RODO.

§ 7.

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia

Konkursu, tj. od dnia 08.09.2021 r., do dnia 12.10.2021 r. Prace konkursowe

zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Za datę zgłoszenia do Konkursu uznaje się datę doręczenia na adres Organizatora

wypełnionego formularza zgłoszenia zgodnie z §6 ust. 1.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15.10.2021 r. na stronie

internetowej Organizatora, wskazanej w §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu. Laureaci

Konkursu zostaną ponadto poinformowani o wynikach Konkursu za

pośrednictwem poczty elektronicznej.
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Komisja Konkursowa

§ 8.

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez

Organizatora. Komisja dokona oceny spełnienia warunków formalnych

uczestnictwa w konkursie oraz oceny prac, zgodnie z następującymi kryteriami:

a. spełnienie warunków opisanych w §5 oraz §6;

b. czytelność komunikatu, o którym mowa w §1 ust. 2 tj. frazy „Poznań first to

fly!”;

c. walory estetyczne;

d. walory kompozycyjne.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundacji Instytut

Poznański:

a) Mateusz Rozmiarek – Przewodniczący Komisji;

b) Anna Siłaczuk;

c) Kevin Nowacki.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany w składzie Komisji Konkursowej.

Zmiana składu Komisji podlegać będzie notyfikacji w trybie określonym

w §10 ust. 1.

3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie

spośród Uczestników konkursu 5 laureatów konkursu, a ponadto 5 wyróżnionych

Uczestników konkursu.

4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na

konkurs do dnia 14.10.2021 r.

5. W przypadku równej liczby głosów w trakcie obrad Komisji Konkursowej, głos

Przewodniczącego Komisji Konkursowej liczy się podwójnie.

6. Komisja ma prawo zrezygnować z którejś z nagród lub któregoś z wyróżnień,

w przypadku niezadowalającego poziomu nadesłanych prac konkursowych.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół zawierający

wyniki głosowania oraz dane osobowe laureatów Konkursu i osób wyróżnionych.

9. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
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Nagroda

§ 9.

1. Komisja konkursowa wyłania laureatów I, II, III, IV i V nagrody oraz przyznaje

5 wyróżnień. Organizator ustanawia następujące nagrody dla laureatów oraz

osób wyróżnionych, wyłonionych przez Komisję Konkursową:

a) Nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie:

I nagroda – Dron DJI Mini 2 (Mavic Mini 2)

II nagroda – SmartWatch Apple Watch SE

III nagroda – Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7 2021 LTE 3GB/32 GB

IV nagroda – Tablet graficzny Wacom Intuos Pen Bluetooth S CTL –

4100WLKN

V nagroda –Głośnik Bluetooth JBL Charge 4

Wyróżnienie – Słuchawki bezprzewodowe JBL TUNE 115TWS

b) Kartki pocztowe pięciu laureatów zostaną wydane przez spółkę Poczta Polska

S.A. i dystrybuowane będą w wybranych Urzędach Pocztowych oraz

przesłane przez Organizatora do wcześniej wyznaczonych miejsc (m.in.

placówki dyplomatyczne znajdujące się na terenie Polski oraz wybrane

stowarzyszenia związane z szeroko pojętym lotnictwem).

2. Warunkiem wydania prac Laureatów Konkursu przez Pocztę Polską S.A. jest

nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej na

Organizatora Konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 7 – wraz ze zgłoszeniem do

Konkursu.

3. Kartki pocztowe zostaną wydane przez spółkę Poczta Polska S.A.

Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów

Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja

o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Organizatora, wskazanej w § 3 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

2. O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.

Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

3. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator, dostępny

pod adresem e-mail: instytut@poznanski.org
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem

błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu oraz za mające

wpływ na prawidłowość zgłoszenia do konkursu błędy, pominięcia, utraty

zgłoszenia w trakcie doręczenia do Organizatora lub opóźnienie w ich doręczeniu.

5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłane prace stanowią jego

wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich, ani obowiązujących

przepisów prawa a także, że prace konkursowe są oryginalne oraz nigdzie

wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność

prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu bądź

naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Poprzez złożenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami określonymi w

Regulaminie Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej

licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń

terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie ze złożonej pracy

konkursowej do celów związanych z organizacją Konkursu i jego promocją oraz

do celów realizacji wystaw pokonkursowych, kalendarza, jak również do promocji

i informacji o działalności Organizatora na polach eksploatacji obejmujących:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką

nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

b) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie,

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci

Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci

multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez

siebie wybranym.

7. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania informacji o przyznanym tytule

w celu promocji i informacji o własnym dorobku artystycznym i zawodowym.

8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przygotowania i nadesłania prac

konkursowych i dokumentów zgłoszeniowych.

9. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

osobowych w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia Laureatów i osób

wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie,

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Formularz wyrażenia zgody

zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

10. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora

(klauzula informacyjna RODO) jest zawarta w Załączniku nr 3 do niniejszego

Konkursu.

11. W przypadku wycofania przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie

danych osobowych, formularz zgłoszeniowy zawierający jego dane osobowe

zostanie niezwłocznie zniszczony, co oznaczać będzie anulowanie zgłoszenia do

Konkursu.

12. Ewentualne spory między uczestnikami konkursu a Organizatorem będą

rozstrzygane w drodze mediacji, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, właściwym

dla ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora -

Fundacji Instytut Poznański.

13. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

odpowiednie przepisy prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

Załączniki:

1. Informacja na temat 100. rocznicy pierwszego lotu cywilnego w ruchu

komercyjnym na ziemiach polskich oraz informacja o konkursie;

2. Formularz zgłoszeniowy do konkursu;

3. Klauzula informacyjna RODO;

4. Zgoda na udział dziecka w Konkursie;

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osoby pełnoletniej;

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osoby niepełnoletniej;

7. Zgoda na przeniesienie praw autorskich na Organizatora.
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