
REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs  jest  organizowany  pod  nazwą  „DOŚWIADCZENIE

KOBIECOŚCI/MACIERZYŃSTWA” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Fundacja Kobieta z Brzuszkiem.

3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski za pośrednictwem Internetu.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.09.2015 r. o godzinie 00:00 czasu polskiego i będzie

trwać do dnia 10.10.2015r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego.

5.  Regulamin  reguluje  zasady  i  warunki  udziału  w  Konkursie,  prawa  i  obowiązki

Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7.  Prawo  udziału  w  Konkursie  przysługuje  wyłącznie  osobom  spełniającym  warunki

uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8.  Przez  przystąpienie  do  Konkursu  Uczestnik  akceptuje  w  całości  treść  Regulaminu  i

zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki

udziału w Konkursie.

9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem kobietazbrzuszkiem.esy.es

oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook.. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, niespokrewniona z

Organizatorem, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w

zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.  Do pracy należy dołączyć dane w postaci:  imienia i  nazwiska,  adresu e-mail,  telefonu

kontaktowego.

3. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

4. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym



także  prawa  do  żądania  wydania  uzyskanej  w  Konkursie  nagrody  czy  innych  roszczeń

związanych  z  udziałem w Konkursie,  Uczestnicy nie  mogą  przenosić  na  inne  osoby bez

uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

5. Zadaniem konkursowym jest przesłanie wykonanej dowolną techniką (pisarską, malarską

lub  inną)  pracy  w  formacie  A4  na  temat  „DOŚWIADCZENIE

KOBIECOŚCI/MACIERZYŃSTWA/RODZICIELSTWA”.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być również mężczyźni. W takim przypadku praca powinna

odnosić się do doświadczenia rodzicielstwa lub kobiecości partnerki.

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana

przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

8. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie.

9.  Do  kompetencji  Komisji  konkursowej  należeć  będzie  również  rozpatrywanie

wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

§ 3 NAGRODY

1.  Nagrodą  w  Konkursie  jest  sesja  zdjęciowa  z  udziałem  profesjonalnych  fotografów,

wizażystki, stylistki i fryzjerki.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania Konkursu prześlą na adres

mailowy Organizatora wykonaną przez siebie pracę lub jej zdjęcie wpisując w tytule maila

„KONKURS”, zaakceptują Regulamin oraz załączą potrzebne dane kontaktowe.

3.  Prace  konkursowe należy dołączyć  w załącznikach  w formacie  .doc,  .docx,  .pdf,  .jpg,

.img, .txt lub .rtf. 

4.  Komisja  Konkursowa  wyłoni  zwycięzcę  spośród  osób,  które  do  18  listopada  2015

otrzymały  największą  ilość  „lajków”  pod  swoim  postem.  Komisja  ogłosi  zwycięzcę

najpóźniej do dnia 15 października 2015 r. do godz. 15:00 czasu polskiego.

5. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół.

6. Nagrodę otrzyma uczestnik, który zdobędzie największą liczbę „lajków” zebranych pod

postem z pracą na profilu portalu Facebook należącym do Organizatora 

7. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu. 

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje

specjalną Komisję konkursową w składzie:

Katarzyna Sanocka  – przewodnicząca Komisji,�

Hanna Banaś,�



Michał Kulus.�

9.  Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  postanowień  jego  Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

10. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą poczty elektronicznej,

dodatkowo  imię  i  nazwisko  zwycięzcy  oraz  nagrodzona  praca  zostanie  umieszczona  na

stronie  Fundacji  oraz  na  jej  profilu  na  FB  w  przeciągu  3  (trzech)  dni  roboczych  od

zakończenia Konkursu.

11. Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

12.  W przypadku  niemożności  skontaktowania  się  ze  zwycięzcą  Konkursu  w  przeciągu

tygodnia od ogłoszenia wyniku Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania

nagrody kolejnej osobie.

§ 4 WYKORZYSTANIE PRAC

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych

imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym),

na zasadach licencji  nieodpłatnej,  niewyłącznej,  nieograniczonej  terytorialnie oraz na czas

nieoznaczony.

2. Organizator uzyskuje prawo do publikowania prac w materiałach promujących konkurs

oraz w artykułach pokonkursowych, na zasadach opisanych w ust. 1.

3.  Akceptując Regulamin i  nadsyłając pracę  na Konkurs  uczestnik  oświadcza,  że  posiada

prawa autorskie  do pracy,  a  także  że  praca nie  narusza praw osób trzecich,  w tym praw

własności  intelektualnej,  praw  własności  przemysłowej,  praw  do  wizerunku  oraz  dóbr

osobistych osób trzecich.

§ 5 REKLAMACJE

1.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  złożenia  reklamacji  dotyczącej  nieprawidłowości

w przebiegu Konkursu. 

2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane mailowo z podaniem

imienia i nazwiska Uczestnika, jego dokładnego adresu, opisu reklamacji i jej szczegółowym

uzasadnieniem,  w  terminie  nie  późniejszym  niż  7  dni  od  daty  zaistnienia  podstawy

reklamacji,  jednakże nie później  niż w terminie do 31 października 2015 r. włącznie, pod

rygorem  wygaśnięcia  jakichkolwiek  roszczeń  Uczestnika  związanych  z  udziałem

w Konkursie, na adres kobietazbrzuszkiem@gmail.com .



O zachowaniu terminu na zgłoszenie reklamacji decyduje data wpływu na skrzynkę mailową

Fundacji. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizator rozpatrzy i  powiadomi Uczestnika mailem o uwzględnieniu lub odrzuceniu

jego  reklamacji  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  reklamacji  wraz  ze  wskazaniem

uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, wiążąca i nie

przysługuje od niej odwołanie.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, e-mail, numeru tel. kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby

konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z

późn. zm.).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest  uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony  Regulamin  obowiązuje  od  czasu  opublikowania  go  na  stronie

kobietazbrzuszkiem.esy.es .

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.


