REGULAMIN KONKURSU „Mój wymarzony plac zabaw w Twierdzy Modlin”
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Nazwa i temat konkursu to „Mój wymarzony plac zabaw w Twierdzy Modlin”.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Historia z siedzibą w Warszawie.
Konkurs organizowany jest we współpracy z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki.
Celem konkursu jest aktywizacja i zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki w celu stworzenia wizji wymarzonego placu zabaw na terenie Twierdzy Modlin.
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na
terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z ww. placówek.
Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
Technika oraz format pracy są dowolne, jednak ma umożliwiać przetwarzanie w postaci cyfrowej w
formacie A4.
Prace oraz dane autora (imię, nazwisko, tytuł pracy, dane szkoły, telefon kontaktowy) można wysyłać na
adres konkurs@nowydwormaz.pl.
Dokładne dane teleadresowe prosimy przesyłać wyłącznie na adres e‐mail: konkurs@nowydwormaz.pl.
Prace można przesyłać od 28‐04‐2014 do 15‐05‐2014, głosować na przesłane prace można od momentu
umieszczenia sondy na stronie dnia 16‐05‐2014 do 30‐05‐2014 do godz. 16.00.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 06‐06‐2014.
Kryteria wyboru najlepszych prac to – oryginalność projektu, pomysłowość, poziom wykonania, forma,
technika i jakość.
W konkursie można wygrać następujące równorzędne nagrody rzeczowe, których fundatorem jest
Fundacja Nasza Historia:
a) Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie:
a. Aparat telefoniczny – komórka – dla wykonawcy
b. Aparat fotograficzny cyfrowy – dla szkoły, z której wywodzi się zwycięski wykonawca
c. Wycieczka dla klasy wykonawcy z przewodnikiem po Twierdzy Modlin
b) Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie:
a. Aparat telefoniczny – komórka – dla wykonawcy
b. Aparat fotograficzny cyfrowy – dla szkoły, z której wywodzi się zwycięski wykonawca
c. Wycieczka dla klasy wykonawcy z przewodnikiem po Twierdzy Modlin
c) Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie:
a. Aparat telefoniczny – komórka – dla wykonawcy
b. Aparat fotograficzny cyfrowy – dla szkoły, z której wywodzi się zwycięski wykonawca
c. Wycieczka dla klasy wykonawcy z przewodnikiem po Twierdzy Modlin
Zwycięzców konkursu wybierają głosujący w sondzie na stronie głównej użytkownicy
www.nowydwormaz.pl ‐ zwycięża ta praca, która będzie miała najwięcej głosów.
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość e‐mail.
Wyniki, jak również zapowiedź konkursu i poszczególne prace zostaną opublikowane na
www.nowydwormaz.pl i www.facebook.com/baskamurmanska.
Zastrzegamy możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac lub odwołania konkursu w przypadku
niewystarczającej ilości nadesłanych prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach promocyjnych, w
wydawnictwach teatralnych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji konkursu.
Uczestnik poprzez wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie swojej pracy wyraża na to nieodwołalną zgodę.
Nadesłanie prac konkursowych (zwanych również utworami) jest równoznaczne z nieodpłatnym
udzieleniem przez uczestnika Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej do korzystania z pracy
(utworu) przez okres 30 lat na następujących polach eksploatacji – w zakresie:
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rozpowszechniania, korzystania z utworu, jego utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką,
wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego,
wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera, najmu, publicznego wykonania lub odtworzenia, nadawania za
pomocą wizji lub fonii, wystawiania, wyświetlania, publicznego udostępniania utworu i jego egzemplarzy w
taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wykorzystania utworu do stworzenia znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej,
jak również ich rejestrowania, wystawiania, wprowadzania do sieci Internet, wizerunku identyfikacji,
rozpowszechniania i marketingu,
w zakresie dokonywania opracowań, umieszczania w zestawieniu z innymi projektami,
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z
art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na udział w konkursie.
Zwycięzcy nagród są zobowiązani przesłać w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników na adres
konkurs@nowydwormaz.pl podpisane: pisemne oświadczenie dla celów podatkowych. Nieprzesłanie
wyżej wymienionych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę
pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj.
równowartość 11,11% wartości nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem
nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z
przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o
której mowa powyżej.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Sposób przekazania nagród ustalony zostanie indywidualnie ze zwycięzcami.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Mój wymarzony plac zabaw w Twierdzy Modlin”

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, akceptuję go i wyrażam zgodę na
udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko) w Konkursie.

............................................................................................
Miejscowość i data

............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

............................................................................................
Telefon kontaktowy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Mój wymarzony plac zabaw w Twierdzy Modlin”
Oświadczenie dla celów podatkowych
Nazwisko podatnika ………………………………………..……………………….....................……………………………….
Imiona 1 ………………………………………………………………… 2 ………………………………………………..……………….
Nazwisko rodowe ………………………………………....… Imiona rodziców …………………………………………….…
Data urodzenia (dd‐mm‐rrrr) ……..…………..……… Miejsce urodzenia …………...…………………………………
PESEL/NIP podatnika ……………………………………………………………………………………………………………………..
Seria i nr dow. os. ……………………..…….…………………………………………………………………………………………….
wydany przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania:
kod pocztowy ……………………………………………………. poczta …………………………………………..…………………
miejscowość ………………………………….……………………. ulica, nr ………………………………………………………….
gmina …………………………………………..……… województwo ………………….…………………………………………….
Adres do korespondencji (w przypadku zgodnego z adresem zameldowania proszę wpisać j.w.):
kod pocztowy ……………………………………………………. poczta …………………………………………..…………………
miejscowość ………………………………….……………………. ulica, nr ………………………………………………………….
gmina …………………………………………..……… województwo ………………….…………………………………………….
Numer telefonu ……………………………………………..……………………..……………………..……………………..……….
Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w przypadku braków formalnych
Adres urzędu skarbowego ……………………………………………………..……………………..………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………..……………………..……………….
Oświadczam, że powyższe dane wypełniłem(am) zgodnie z prawdą, świadomy(a) odpowiedzialności
karnej.

……………..………………………………………
podpis
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