
1 
 

Regulamin Konkursu  
„Moje bezpieczne wakacje 2020” 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs „Moje bezpieczne wakacje 2020” jest konkursem prac plastycznych 

o tematyce bezpiecznego spędzenia wakacji i adresowany jest do dzieci i młodzieży 
chorych na celiakię (którzy nie ukończyli 18 lat). 
Celem Konkursu jest prezentacja umiejętności plastycznych oraz pokazanie swojego 
pomysłu na bezpieczne i radosne wakacje. 

2. Praca może być wykonana w dowolnej technice - ważne, aby można było ją 
zaprezentować w formie fotografii w internecie.  

3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni poprzez otwarte głosowanie online na prace 
przesłane na Konkurs. 

4. Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu. 
 
§ 2. Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię 

„Przekreślony Kłos” wraz z Partnerem i Fundatorem nagród Fundacją Dobra Sieć. 
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.dietabezglutenowa.org.pl. 

 
§ 3. Założenia organizacyjne 
1. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież (chorych na celiakię, którzy 

nie ukończyli 18 lat). Jednocześnie zaznaczamy, że uczestnikami mogą być wyłącznie 
beneficjenci Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” (zrzeszeni w Stowarzyszeniu).  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony online za pośrednictwem Facebooka Stowarzyszenia 
– zakładka: wydarzenie; tytuł: Konkurs „Moje bezpieczne wakacje 2020”. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
4. Fundator zapewnia upominki dla każdego uczestnika Konkursu oraz 3 nagrody główne 

dla uczestników prac, które uzyskają najwięcej głosów 
(proszę o potwierdzenie, przy założeniu, że nie znamy ilości uczestników) 

5. Konkurs jest organizowany w terminach jak niżej: 
• przesyłanie prac konkursowych przez uczestników od 7 do 26 lipca 2020 roku 
• głosowanie online na prace konkursowe od 3 do 9 sierpnia 2020 roku. 

 
 

§ 4. Przesyłanie prac na konkurs 
1. Prace konkursowe należy przesyłać drogą mailową na adres Stowarzyszenia: 

dietetyk@dietabezglutenowa.pl – jako załącznik w pliku JPG (fotografie). 
2. W celu dokonania prawidłowej prezentacji prac na Facebooku przesłane prace muszą 

być czytelne, tj. wykonane najlepiej w rozdzielczości minimum 96 dpi oraz w wymiarze 
1600 x 1200 pikseli.  

3. Stowarzyszenie nie będzie ponosiło odpowiedzialności za złą ekspozycję prac, które nie 
będą spełniały wyżej podanych wymagań. 

4. Przyjęcie pracy będzie potwierdzone mailowo przez Stowarzyszenie. 
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnymi uczestników, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi. 
6. Wraz z przesłaną pracą obowiązkowo musi być przesłana informacja zawierająca dane, 

jak niżej: 
a) imię i nazwisko dziecka – autora pracy; 
b) wiek dziecka; 
c) imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka wraz z pełnym adresem pocztowym oraz 

aktualnym nr telefonu; 
d) zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w Konkursie. 

7. Podanie wyżej wymienionych danych warunkuje udział w Konkursie. 
8. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
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9. Przesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jej publikację w internecie 
oraz materiałach promocyjnych Stowarzyszenia. 

10. Rodzic/opiekun uczestnika - świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie 
podanych danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, 
w celach związanych z przeprowadzanym Konkursem. 

11. Prace nie spełniające kryteriów uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 
 

§ 5. Ocena prac konkursowych 
1. Z nadesłanych prac konkursowych stworzona zostanie galeria zdjęć na Facebooku 

Stowarzyszenia https://www.facebook.com/przekreslonyklos/ (w wydarzeniu Konkurs 
„Moje bezpieczne wakacje 2020”). Kolejność umieszczania zdjęć w galerii będzie 
zależała od kolejności ich otrzymania/przesłania przez uczestnika. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu będzie decydowało głosowanie online przeprowadzone 
w postaci ankiety zamieszczonej na Facebooku w wydarzeniu Konkurs „Moje bezpieczne 
wakacje 2020”.  

3. Prace mogą być oceniane przez wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani pracami 
konkursowymi.  

4. Warunkiem oddania głosu  jest posiadanie konta na Facebooku. 
5. Głosowanie online będzie przeprowadzone w dniach 3 do 9 sierpnia 2020 roku poprzez 

Facebook’a Stowarzyszenia. 
6. Laureatami konkursu zostaną autorzy trzech prac, które w wyniku głosowania online, 

otrzymają największą liczbę głosów na swoją pracą konkursową. 
7. Wyniki głosowania w Konkursie zostaną przedstawione na Facebooku oraz na stronie 

www.dietabezglutenowa.org.pl. 
8. Od dnia zamieszczenia pracy konkursowej w galerii prac na Facebooku, każdy 

z uczestników konkursu ma prawo promować swoją pracę w internecie. 
 

§ 6. Nagrody 
1. Fundatorem nagród jest Fundacja Dobra Sieć. 
2. Fundator przekaże laureatom konkursu nagrody rzeczowe, a pozostałym uczestnikom 

konkursu upominki. 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość do przerwania lub odwołania Konkursu 

w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, niezależnych od Stowarzyszenia. 
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