
KONKURS „MAPY ŻYCIA”
regulamin konkursu

§1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „MAPY ŻYCIA” zorganizowanego 
w związku z akcją charytatywną, mającą na celu promowanie wśród uczestników biegu „Po 
Pierwsze Zdrowie” zdrowego trybu życia oraz zwiększenia świadomości o możliwości 
pomocy chorym na białaczkę. (zwanym dalej „Konkursem”).

2. 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „po pierwsze” z siedzibą w Katowicach, przy ul. 
Owocowej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice Wydział Gospodarczy,            
KRS: 0000610982, posługująca się numerem NIP: 9542764193, zwana dalej 
Organizatorem.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli 
Sponsorów oraz Partnerów biegu „Po Pierwsze Zdrowie”. 

4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium miasta Katowice w dniu 15 października 2016r.

§2 
UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby 
niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych 
lub opiekunów. 

2. Jednemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna karta konkursowa. 

§3
 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu
oraz wyrażenie zgody na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich co do 
przedmiotu Konkursu na Organizatorów. 

§4 
ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu na karcie odpowiedzi na cztery zadania 
znajdujące się na karcie konkursowej, oznaczonej numerem startowym uczestnika, bez 
podawania danych umożliwiających jego identyfikację przez członków jury.

2. Odpowiedzi udzielone na innych nośnikach nie będą brały udziału w Konkursie. 
3. Każde z zadań oceniane jest przez jury w skali od 0 do 10 punktów, które to muszą stanowić

liczby całkowite. 
4. Jury wybierze najciekawsze prace, kierując się kryteriami językowymi, artystycznymi, 

zgodnością z tematem, z uwzględnieniem kreatywności, oryginalności i estetyki wykonania.
Po zakończeniu oceniania prac, Jury sporządzi listę rankingową na podstawie uzyskanych 
przez uczestników punktów. 

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez przynajmniej dwóch 
uczestników, o pozycji na liście rankingowej pomiędzy nimi decyduje miejsce uzyskane w 
kategorii OPEN swojej konkurencji. 

6. W przypadku dalszego uzyskiwania takiej samej liczby punktów, ostateczną decyzję o 
pozycji na liście rankingowej podejmuje jury.   

7. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i 
zarchiwizowany w siedzibie Organizatora. 



§5 
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA 

1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) karty zgłoszeń do Konkursu, które nie 
spełniają warunków, o których mowa w §4 lub które naruszyły niniejszy regulamin. 

§6
 NAGRODY 

1. Nagrody w konkursie to:
- Nagroda 1 stopnia – rower miejski
- Nagroda 2 stopnia – voucher na pobyt w Kołobrzegu 
- Nagroda 3 stopnia – telefon komórkowy 
- Nagroda 4 stopnia – voucher na pobyt w Wiśle 
- Nagroda 5 stopnia – x10 – perfumy marki PRÓCHNIK
- Nagroda 5 stopnia – x2 – usługa fryzjerska

2. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody w tym Konkursie, co nie stoi na 
przeszkodzie uczestnictwa w innych konkursach organizowanych przez Organizatora.

3. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani w trakcie 
eventu i swoją nagrodę mogą odebrać od razu. Warunkiem odbioru nagrody jest złożenie 
swojego podpisu na liście zwycięzców Konkursu udostępnionej przez Organizatora. Za 
uczestników niepełnoletnich podpis składa i nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy.  

4. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane podczas eventu, co uważa się za ich oficjalną 
publikację. 

5. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata w celu odebrania nagrody podczas eventu, 
przysługuje mu prawo do zgłoszenia się do Organizatora w przeciągu 7 dni od 
opublikowania wyników. 

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub 
gotówkę. 

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby 3 
trzecie, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

8. Vouchery mogą zostać wykorzystane przez Laureata również na rzecz osób trzecich, z tym, 
że nie jest dozwolone odsprzedawanie voucherów ani oferowanie ich innym osobom w celu 
odsprzedaży. 

9. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. W
tym przypadku, a także w przypadku nie zgłoszenia się Laureata po odbiór nagrody w 
terminie określonym w pkt 5, nagrody te przechodzą na własność Organizatora, który może 
je przeznaczyć na realizację celów statutowych.

10. Powyższe nie stoi na przeszkodzie przyznania nagród specjalnych przez Partnerów lub 
Sponsorów

§7
 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w 
konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom 
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. 
Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji 
publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.



§8

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej  
www.popierwsze.org oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych 
przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już 
nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.

http://www.popierwsze.org/

