REGULAMIN KONKURSU NA RYSUNEK “ZAPRZYJAŹNIENI Z POMPĄ”
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” reguluje zasady Konkursu na rysunek
“Zaprzyjaźnieni z pompą” (zwanego w niniejszym regulaminie “Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu
Pokarmowego “Apetyt na Życie” (zwane dalej “Stowarzyszeniem”), z siedzibą w Krakowie,
przy Al. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, wpisana do rejestru przez Sąd
Rejonowy Kraków-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego pod numerem
KRS 0000409039, NIP 5130232007.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Regulamin jest udostępniony na portalu społecznościowym Facebook na profilu
Stowarzyszenia oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal
Facebook.
Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu.
Prace konkursowe muszą być oryginalnymi dziełami Uczestników, nieudostępnianymi dotąd
w żadnych konkursach.
2. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 1.07.2017 r. i trwa do 15.07.2018 r.
Prace konkursowe należy w tym terminie dostarczyć, wraz z formularzem zgłoszeniowym,
do Organizatora osobiście lub listownie na adres siedziby wyżej wymieniony. Na kopertach
należy umieścić dopisek “Konkurs rysunkowy”.
W dniach 16.07.2018 r. - 31.08.2018 r. Komisja Konkursowa będzie wybierać zwycięskie
prace.
3. Uczestnictwo w Konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci leczone żywieniowo, ich rodzeństwo oraz dzieci
dorosłych pacjentów leczonych żywieniowo, które w czasie trwania Konkursu przystąpią do
niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Wyrażenie
zgody, o której mowa w zdaniu wcześniejszym, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień Regulaminu Konkursu. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zwalnia
serwis Facebook z odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

4. Cel Konkursu i zasady

Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych prac plastycznych przygotowanych przez
małych pacjentów leczonych żywieniowo i ich rodzeństwa oraz dzieci i bliskich dorosłych
pacjentów leczonych żywieniowo.
Konkurs ma charakter edukacyjny. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród
społeczeństwa na temat funkcjonowania pacjentów wymagających terapii żywieniowej.
Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w dowolnej technice
plastycznej i mieć format A4, w orientacji poziomej lub pionowej.

5. Nagrody
Nagrodami w Konkursie są trzy karty podarunkowe o wartości 500 zł do wykorzystania w
sklepach stacjonarnych sieci SMYK. Nagrody główne będą przyznawane po jednej w każdej
z wymienionych grup wiekowych:
● do 5 lat
● 6- 10 lat
● powyżej 11 lat
Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być
wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Dla wszystkich uczestników konkursu Organizator przygotuje upominki za udział w
konkursie.
6. Komisja konkursowa
W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie wskazani przez Organizatora.
Zadaniem Komisji będzie wyłonienie 3 prac, które zostaną nagrodzone.
Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
1) estetyka wykonania pracy,
2) pomysłowość i oryginalność,
3) umiejętność ukazania tematu Konkursu w swojej pracy.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas
tegorocznego Zjazdu Stowarzyszenia w Warszawie w dniach 28-30.09.2018. W razie
nieobecności osób nagrodzonych zostaną one poinformowane drogą telefoniczną lub emailową.
8. Reklamacje
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14
dni kalendarzowych od daty ogłoszenia nagrodzonych prac. Reklamacje należy wysłać na
adres Stowarzyszenia z dopiskiem "Konkurs rysunkowy". Reklamacje zostaną rozpatrzone
przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania
reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listownie.
9. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością
Układu Pokarmowego “Apetyt na życie”. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy,
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w
zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie w celu udziału w Konkursie, przebiegu i

promocji Konkursu oraz ewentualnego umieszczenia danych osobowych na liście
zwycięzców Konkursu. Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby udziału
w Konkursie i po realizacji. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich
danych, ich poprawiania oraz sprzeciwu co do ich przetwarzania. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia udział w
Konkursie.
10. Postanowienia końcowe
Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na
własność Stowarzyszenia “Apetyt na życie” wraz z prawem do korzystania i rozporządzania
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, w tym do utrwalania i zwielokrotniania,
z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

