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REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT POD NAZWĄ  

„SZUKASZ POMOCY-ZADZWOŃ” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą: KONKURS NA PLAKAT „SZUKASZ POMOCY-

ZADZWOŃ” (dalej również zwany: „Konkursem”). 

1.2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Fundacja „I PÓJDZIESZ DALEJ” wpisana 

do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000925938, REGON: 

520158862, NIP: 5361957360, z siedzibą: ul. Mazowiecka 31, 05-140 Łacha, gm. Serock (dalej 

również „Organizator”), adres e-mail: konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl 

1.3. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej 

również: jako: „Regulamin”), udostępnionego nieodpłatnie na stronie www.ipojdzieszdalej.pl z 

możliwością pobrania i zapisania. 

1.4. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 27 października 2022 roku od godziny 23:59 do 5 grudnia 

2022 roku do godz. 23:59 i jest skierowany do artystów, zarówno zawodowych, jak i amatorów. 

1.5. Celem Konkursu jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej chorób psychicznych u 

dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie wiedzy, gdzie uczniowie mają szukać pomocy, gdy 

mają problemy psychicznie i nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić.  

1.6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i można z niego zrezygnować w każdym czasie, 

przesyłając taką informację do Organizatora w dowolny sposób, a w szczególności pisemnie lub 

mailem.  

1.7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział artyści, tj. osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które 

wykonają Prace Konkursową mającą walory artystyczne i spełniającą pozostałe warunki 

określone w Regulaminie, zwani dalej również „Uczestnikami”.  

2.2. Osoba, które chce wziąć udział w Konkursie powinna wraz z Pracą Konkursową przesłać do 

Organizatora skan podpisanego przez siebie własnoręcznie Oświadczenia o akceptacji zasad 

Konkursu i Regulaminu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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2.2. W imieniu osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 13 r.ż. lub ubezwłasnowolnionych 

całkowicie zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie opiekun prawny/opiekunowie, 

którzy wraz z Pracą Konkursową przesyłają skan podpisanego własnoręcznie Oświadczenia, o 

treści wskazanej w Załączniku nr 2 do Regulaminu.   

2.3. Osoby, które ukończyły 13 r.ż. i nie ukończyły 18 r.ż. oraz osoby ubezwłasnowolnione 

częściowo mogą samodzielnie zgłosić się do Konkursu, ale muszą wraz z Pracą Konkursową 

przesłać skan podpisanego przez opiekunów Oświadczenia, o treści wskazanej w Załączniku 

nr 3 do Regulaminu.  

2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów i pracownicy Organizatora, 

członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie rodzin wszystkich wymienionych.  

2.5. Zaproszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez ogłoszenie Konkursu na stronie 

www.ipojdzieszdalej.pl; Facebooku Fundacji oraz na stronie www.aktualnekonkursy.pl. 

Konkurs będzie ogłaszany również na innych stronach służących do celu propagowania 

informacji o konkursie na plakat. 

2.6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie w terminie pracy („Praca 

Konkursowa”) wykonanej osobiście przez Uczestnika Konkursu spełniającej warunki 

niniejszego Regulaminu.  

 

III. Praca konkursowa 

3.1. Pracą Konkursową jest projekt plakatu zawierającego i promującego dwa numery telefonów 

zaufania, jako jedną z dostępnych form szukania pomocy przez dzieci i młodzież, mających lub 

podejrzewających u siebie problemy psychiczne. 

3.2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:  

1) Wymiar pracy: B2 70cmx50cm, 

2) Format zapisu (elektroniczny zapis projektu plakatu) – PNG lub JPG, 

3) Praca może być wykonana w programie graficznym lub w sposób tradycyjny, tj. na papierze 

kartonie, a następnie zeskanowana i zapisana w jednym z ww. formatów, 

4) Praca ma być wykonana w układzie pionowym, 

5) Rozdzielczość pliku 300 dpi., 

6) Praca ma zawierać hasło: SZUKASZ POMOCY-ZADZWOŃ oraz dwa numery telefonów: 800 

12 12 12  jak i  116 111  oraz artystyczną nawiązanie do faktu, że  plakat skierowany jest do 

dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym.  

3.3. Plik z pracą należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

http://www.ipojdzieszdalej.pl/
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3.4. Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje poprzez: przesłanie jej e-mailem na adres: 

konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. godz. 23.59.  

W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie do 

zgłoszenia należy dołączyć Oświadczenie stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 lub Załącznik 

nr 3. W tytule maila prosimy napisać słowo „Konkurs” oraz imię i nazwisko Uczestnika.  

3.5. Organizator nie dopuszcza prac zbiorowych, każda praca zgłoszona do Konkursu musi być 

pracą indywidualną. 

3.6. Praca Konkursowa nie może zawierać znaków towarowych, nazw, logotypów, wzorów ani 

żadnych innych elementów lub oznaczeń, do których prawa mają podmioty trzecie. Praca nie 

może przedstawiać nikogo w złym świetle, być nacechowana politycznie, propagować 

nienawiści do kogokolwiek, zawierać niemoralnych treści ani wulgaryzmów. 

3.7. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

 

IV. Przebieg Konkursu: 

4.1. Prace zgłoszone do Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, zostaną 

opublikowane na portalu Facebook w galerii zdjęć na fanpage’u Fundacji I Pójdziesz Dalej. 

4.2. Spośród wszystkich złożonych w terminie Prac Konkursowych, komisja powołana przez 

Organizatora (dalej jako: „Komisja Konkursowa”) wyłoni zwycięską Pracę Konkursową za 

którą zostanie przyznana I Nagroda (I miejsce), Pracę Konkursową, za którą zostanie przyznana 

II Nagroda (II miejsce), jedno Wyróżnienie oraz - na podstawie ilości głosów - przyzna Nagrodę 

Publiczności. Publiczność głosuje poprzez pozostawienie reakcji pod wybraną Pracą 

Konkursową.  

4.3. W skład Komisji wchodzą:  

1) Piotr Karski 

2) Tomasz Głowacki 

3) Dorota Proba 

4) Krystyna Wrońska-Sawin 

5) Aleksandra Prasek 

4.4. Komisja wybiera Laureatów I i II Nagrody oraz Wyróżnienie po naradzie i głosowaniach 

członków Komisji Konkursowej, a Nagrodę Publiczności przyznaje na podstawie największej 

ilości pozytywnych reakcji publiczności na fanpage’u, czyli like, serduszko, wow.  

4.5. Laureaci I i II Nagrody oraz Wyróżnienia zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową  przy 

uwzględnieniu następujących kryteriów: stopień zgodności pracy z tematem i celem Konkursu, 
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kreatywność i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy oraz jej 

wartość edukacyjną i informacyjną. 

4.6. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jej rozstrzygnięcia. Każdy Uczestnik 

może zapoznać się z protokołem. 

4.7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 grudnia 2022 poprzez ich publikację na stronie 

internetowej www.ipojdzieszdalej.pl w zakładce „Projekty” oraz na fanpage’u Facebooka. 

Laureaci zostaną poinformowani o wygranej również za pośrednictwem poczty e-mail, na adres 

podany podczas zgłoszenia Pracy Konkursowej. 

4.8. Z chwilą wydania nagrody, Fundator Nagród nabywa własność nagrodzonych Prac 

Konkursowych, zgodnie z treścią art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

V. Nagrody w Konkursie 

5.1. Laureaci Konkursu otrzymują następujące nagrody główne: 

1) I miejsce – 3500 zł, 

2) II miejsce – 2000 zł, 

3) Wyróżnienie- - 1000 zł, 

4) Nagroda publiczności – 3000 zł. 

5.2. Laureaci nagród przekraczających kwotę 2000 zł dostają również dodatkową nagrodę pieniężną w 

wysokości 11,11 % wartości nagrody głównej, która zostanie pobrana przez Organizatora jako 

płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w 

Konkursie nagród, która nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz przekazana do właściwego 

urzędu skarbowego na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.  

5.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę. 

5.4. Nagrody zostaną wysłane na konta bankowe Laureatów w terminie 7 roboczych dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem prawidłowych 

danych do przelewu przez Organizatora. 

 

VI. Prawa autorskie 

6.1. Akceptując Regulamin i zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

1) jest jedynym autorem Pracy Konkursowej oraz że przysługuje mu pełnia majątkowych i 

osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i prawa te nie są obciążone ani ograniczone 

prawami osób trzecich; 

http://www.ipojdzieszdalej.pl/
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2) wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej do Konkursu pracy zgodnie z 

zasadami Konkursu wskazanymi w Regulaminie i poddania jej ocenie publiczności w ramach 

Konkursu oraz oznaczenia pracy imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem (w przypadku osób 

niepełnoletnich); 

3) udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie przez Organizatora całości i 

pojedynczych elementów Pracy Konkursowej, a także stworzonych przez Organizatora 

opracowań dla potrzeb realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników oraz dla potrzeb 

stworzenia dowolnych materiałów promocyjnych dotyczących działalności Organizatora 

(przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały 

okolicznościowe) oraz korzystanie z nich i rozpowszechnianie w ramach materiałów 

promocyjnych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w ust. 6.2 

poniżej, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie oraz publiczne 

wystawienie i udostępnienie publiczne w inny sposób oraz w siedzibie Organizatora i w 

komunikacji wewnętrznej Organizatora. 

6.2. W przypadku otrzymania jednej z nagród w Konkursie Laureat zobowiązuje się do przeniesienia 

na Organizatora majątkowych prawa autorskich do korzystania z nagrodzonej Pracy 

Konkursowej na podstawie odrębnej umowy, bez osobnego wynagrodzenia, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia Pracy do Konkursu 

polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką 

drukarską; 

b. dokonywanie opracowań oraz wykorzystanie w innym utworze; 

c. wprowadzenie do obrotu; 

d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; 

e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za 

pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za 

pośrednictwem satelity, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, 

nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem 

telewizyjnym publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6.3. W zakresie osobistych praw autorskich Laureat zobowiązuje się w umowie, o której mowa w 

ust. 6.2. powyżej upoważnić Organizatora do oznaczania Pracy Konkursowej lub nie (wedle 

wyboru Organizatora) – imieniem i nazwiskiem lub wiekiem Laureata. 

6.4. W umowie przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowych do Pracy Konkursowej, 

Laureat zobowiązuje się także zezwolić Organizatorowi na dokonywanie opracowania tj. 

adaptacji, tłumaczeń, zmian kolorystycznych i przeróbek Pracy Konkursowej lub jej części oraz 
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na udzielanie przez Organizatora zgody na wykonywanie praw zależnych (czyli na korzystanie 

i rozporządzanie opracowaniem Pracy Konkursowej).  

 

VII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu 

 

7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą 

być zgłaszane Organizatorowi w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu i wydania 

nagród, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl    

7.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji i żądanie Uczestnika. 

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 

 

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną 

 

8.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do 

realizacji Konkursu. 

8.2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi 

jak: 

1) udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej  

2) możliwość nadesłania zgłoszenia do Konkursu e-mailem; 

3) umożliwienie kontaktu z Organizatorem; 

4) ogłoszenie wyników Konkursu; 

5) umożliwienie przesłania informacji przez Organizatora o zamianie Regulaminu Konkursu. 

8.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, przesłania zgłoszenia do 

Konkursu.  

8.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zakończenia Konkursu 

lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie. 

8.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest 

posiadanie zainstalowanego programu pocztowego lub konta pocztowego (np.: onet.pl, gmail.com, 

interia.pl, itp.). 

8.6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, w tym w 

szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, naruszających dobra 

osobiste i inne prawnie chronione Organizatora lub innych podmiotów i osób, wulgaryzmów 

(również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp. 

8.7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi 

zagrożeniami po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Organizator korzysta we własnym 
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zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo 

przesyłanych i odbieranych danych. 

 

IX. Ochrona danych osobowych 

9.1. W celu realizacji Konkursu przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu, tj. imię, 

nazwisko, nr rachunku bankowego do przekazania nagrody, e-mail, numer telefonu oraz - w 

przypadku osób niepełnoletnich-wiek.  

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja „I PÓJDZIESZ 

DALEJ” wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000925938, 

REGON: 520158862, NIP: 5361957360, z siedzibą: ul. Mazowiecka 31, 05-140 Łacha, gm. 

Serock. 

9.3. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: 

konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl 

9.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Przetwarzanie danych Uczestników Konkursu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do przeprowadzenia Konkursu 

zgodnie z jego zasadami, w tym do wydania nagród. 

9.5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a 

przypadku zwycięzców – nie dłużej niż do czasu dostarczenia nagród. Po tym czasie dane mogą 

być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

9.7. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

9.8.  Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest 

warunkiem udziału w Konkursie lub dostarczenia nagród w Konkursie. Uczestnicy Konkursu 

nie są zobowiązani do podania swoich danych jednak konsekwencją ich niepodania jest brak 

możliwości udziału Konkursie lub przesłania nagrody w Konkursie. 

 

X. Inne postanowienia 

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy. 

mailto:konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl
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10.2. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać 

należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto konieczność 

dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie 

koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników, a także w celu zapewnienia 

prawidłowego przebiegu Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych 

Uczestników Konkursu. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na 

stronie internetowej wykorzystywanej na potrzeby Konkursu. Uczestnikom przysługuje z tego 

tytułu nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. 

10.3. Organizator informuje Uczestników o zmianach Regulaminu, najpóźniej na 1 dzień przed jego 

zmianą, poprzez publikację na stronie internetowej Konkursu wyraźnej informacji o zmianie, a 

także poprzez doręczenie zgłoszonym do Konkursu Uczestnikom informacji o zmianie, 

przynajmniej na 1 dzień przed zmianą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, 

że Uczestnicy mają możliwość pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania 

i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Uczestników, jeśli 

Uczestnik nie wypowiedział udziału w Konkursie w terminie 1 dnia od dnia doręczenia mu 

informacji o zmianach Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą 

elektroniczną na adres e-mail: : konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl 

 

Warszawa, dnia………… 

 

Załączniki: 

1) Oświadczenie o akceptacji zasad Konkursu i Regulaminu; 

2) Oświadczanie opiekunów prawnych osoby, która nie ukończyła 13 r.ż., 

3) Oświadczanie opiekunów prawnych osoby, która ukończyła 13 r.ż. a nie ukończyła 18 r.ż. 

 

  

mailto:konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Oświadczenie o akceptacji zasad Konkursu i Regulaminu 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem KONKURSU NA 

PLAKAT „SZUKASZ POMOCY-ZADZWOŃ”, którego organizatorem jest Fundacja „I 

PÓJDZIESZ DALEJ” wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000925938, REGON: 520158862, 

NIP: 5361957360, z siedzibą: ul. Mazowiecka 31, 05-140 Łacha, gm. Serock. 

Regulamin tego Konkursu oraz jego zasady rozumiem i w całości akceptuję.  

W celu uzgodnienia szczegółów dotyczących odbioru ewentualnej nagrody podaję nr telefonu 

……..  

 

Czytelny własnoręczny podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Oświadczenie o akceptacji zasad Konkursu i Regulaminu 

 

Ja, niżej podpisana/y, działając jako opiekun prawny ………………………………………….. 

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem KONKURSU NA PLAKAT „SZUKASZ 

POMOCY-ZADZWOŃ”, którego organizatorem jest Fundacja „I PÓJDZIESZ DALEJ” wpisana 

do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000925938, REGON: 520158862, NIP: 

5361957360, z siedzibą: ul. Mazowiecka 31, 05-140 Łacha, gm. Serock. 

Regulamin tego Konkursu oraz jego zasady rozumiem, w całości akceptuję i zgłaszam załączoną 

Pracą Konkursową autorstwa wyżej wymienionej/wymienionego celem wzięcia przez nią/ niego 

udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, w tym dotyczących przeniesienia 

autorskich praw majątkowych i innych do nagrodzonej Pracy Konkursowej.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. na zasadach określonych w Rozdziale 

IX Regulaminu Konkursu. 

W celu uzgodnienia szczegółów dotyczących odbioru ewentualnej nagrody podaję nr telefonu 

……..  

 

 

Czytelny własnoręczny podpis 

(wszystkich opiekunów prawnych) 
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ZALĄCZNIK NR 3 

 

Oświadczenie o akceptacji zasad Konkursu i Regulaminu 

 

Ja, niżej podpisana/y, działając jako opiekun prawny ………………………………………….. 

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem KONKURSU NA PLAKAT „SZUKASZ 

POMOCY-ZADZWOŃ”, którego organizatorem jest Fundacja „I PÓJDZIESZ DALEJ” wpisana 

do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000925938, REGON: 520158862, NIP: 

5361957360, z siedzibą: ul. Mazowiecka 31, 05-140 Łacha, gm. Serock. 

Regulamin tego Konkursu oraz jego zasady rozumiem, w całości akceptuję i nie zgłaszam sprzeciwu 

wobec wzięcia przez wyżej wymienioną/wymienionego udziału w Konkursie na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

Wyrażam także zgodę na przeniesienie przez ww. autorskich praw majątkowych i innych do 

nagrodzonej Pracy Konkursowej zgodnie z tym Regulaminem.  

W celu uzgodnienia szczegółów dotyczących odbioru ewentualnej nagrody podaję nr telefonu 

……..  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. na zasadach określonych w Rozdziale 

IX Regulaminu Konkursu. (dotyczy osób poniżej 16 r.ż.).  

 

Czytelny własnoręczny podpis 

(wszystkich opiekunów prawnych) 

 

 


