REGULAMIN KONKURSU AKCJI BOHATERON
„POKAŻ, ŻE PAMIĘTASZ – WŁĄCZ HISTORIĘ Z AKCJĄ #BOHATERON”

1.

Postanowienia ogólne
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
2.

Harmonogram
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Organizatorami Konkursu „Pokaż, że pamiętasz – włącz historię z akcją #BohaterON” są
Fundacja Sensoria i Fundacja Rosa z siedzibą we Wrocławiu – organizatorzy akcji BohaterON
– włącz historię.
Konkurs realizowany jest w ramach II edycji akcji BohaterON – włącz historię.
Konkurs realizowany jest we współpracy z Partnerem akcji Onet S.A., zwanym dalej
Współorganizatorem, który poinformuje o wynikach konkursu.
Celem Konkursu jest bezpośrednie zaangażowanie fanów akcji w mediach
społecznościowych oraz osób zainteresowanych udziałem w konkursie do przesyłania zdjęć
z kartką dla Powstańca oraz krótkiej wiadomości tekstowej dla Powstańców Warszawskich
zawierającej podziękowanie za ich poświęcenie. 20 wyłonionych Zwycięzców otrzyma
zaproszenie na Galę Finałową Akcji, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, harmonogram, rodzaj nagród
i sposób ich uzyskania, miejsce informacji o wynikach oraz prawa i obowiązki uczestników
Konkursu.
Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski.
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 15 października 2017 roku.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 23 października 2017 roku.
Gala finałowa akcji BohaterON odbędzie się 22 listopada 2017 roku w Warszawie.

Zasady uczestnictwa w konkursie
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Uczestnikami konkursu mogą być osobny pełnoletnie.
W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci oraz członkowie najbliższej rodziny (włącznie do
trzeciego stopnia pokrewieństwa) członków organów Organizatora lub Współorganizatora.
Konkurs polega na:
Zrobieniu sobie zdjęcia z kartką akcji BohaterON – włącz historię (osoba zgłaszająca się do
konkursu jest osobą przedstawioną na zdjęciu z kartką) oraz przygotowania tekstu
składającego się z nie więcej niż 25 słów i odpowiadającego na pytanie: co napisałeś na
swojej kartce do Powstańców Warszawskich lub za co byś Im podziękował.
Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
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3.5.

W Konkursie można zgłosić zdjęcia z kartką, które Uczestnik opublikował w czasie trwania
II edycji akcji BohaterON w swoich mediach społecznościowych (Instagram, Facebook), czyli
w okresie od 1 sierpnia do 2 października 2017 roku.
3.6. Za pracę konkursową uznaje się zdjęcie oraz osobno dołączony tekst do maksymalnie 25
słów.
3.7. Zdjęcie oraz tekst powinny mieć charakter autorski. Zdjęcie powinno zostać przesłane
w formacie .jpg lub .png w dobrej jakości umożliwiającej jego publikację w Internecie.
3.8. Od Uczestnika Konkursu wymagane jest wypełnienie zgłoszenia oraz zgody na
rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik 1).
3.9. Prace konkursowe powinny zostać przesłane Organizatorowi Konkursu do dnia 15.10.2017
na adres e-mail: martyna@bohateron.pl. W temacie maila należy wpisać „Konkurs
BohaterON_zgłoszenie”.
3.10 Przesłanie zdjęcia na adres wskazany w pkt 3.9. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4.

Wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników i nagrody
4.1.

Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa,
która uwzględni: jakość, kreatywność, estetykę wykonania i zgodność z tematem Konkursu.
4.2. Zgłoszenia nie zostaną dopuszczone do Konkursu i oceny, jeśli nie będą kompletne, tj. nie
zostanie wypełniony i dołączony do wiadomości druk zgłoszenia wraz z zgodą na
rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik 1) bądź w załączonym zadaniu konkursowym
zostanie przekroczony limit 25 słów.
4.3. Z nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń Komisja wyłoni 20 zwycięzców Konkursu.
4.4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może odstąpić
od przyznania nagrody bądź, za zgodą Organizatora, przyznać Uczestnikowi nagrodę
specjalną, a także wybrać mniej niż 20 Zwycięzców, jeśli nadesłane przez Uczestników
zgłoszenia nie uzyskają pozytywnej oceny Komisji Konkursowej.
4.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 23.10.2017 roku. O oficjalnych
wynikach Konkursu oraz sposobach odbioru nagród Organizatorzy poinformują
Uczestników telefonicznie lub e-mailowo, wyniki dostępne będą także na profilu akcji na
portalu społecznościowym Facebook oraz na profilu Onet w portalu Facebook wraz
z linkiem do artykułu w Onet o wynikach Konkursu.
4.6. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane w galerii zdjęć w serwisie Onet.
4.7. Nagrodami w konkursie są gry akcji BohaterON „Cenzura”, kartka BohaterON lub zdjęcie
z kręcenia spotu akcji z autografami Ambasadorów, kubek BohaterON, opaska silikonowa
BohaterON, torba BohaterON, album „Reportaże Jerzego Tomaszewskiego z Powstania
Warszawskiego”, który Poczta Polska wydała wraz ze specjalnym znaczkiem z okazji
70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz zaproszenie na Galę Finałową Akcji,
która odbędzie się 22 listopada 2017.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych,
niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub
opóźniających wydanie przez Organizatora Nagrody.
4.9. Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszt dojazdu na Galę i koszt noclegu, jeśli taki jest
konieczny. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o dokładnym terminie i miejscu Gali
z wyprzedzeniem, umożliwiającym zaplanowanie przybycia.
4.10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Gali Finałowej Akcji bądź jej
odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora.
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4.11. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5.

Postanowienia końcowe
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez Organizatora i Współorganizatora, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora
w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wręczenia nagród, promocji Konkursu,
a także jego efektów. Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu w swoje dane osobowe,
ich modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.
Nadesłane na Konkurs zgłoszenia przechodzą na własność Organizatora. Ponadto
nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz
Współorganizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, licencji na okres 5 lat na
korzystanie z prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami
prac konkursowych - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych w sposób inny niż
określony powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w sieci Internet (na stronach internetowych oraz portalach
społecznościowych Organizatora oraz Współorganizatora).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych
terminów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.bohateron.pl
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ZAŁĄCZNIK 1
Zgłoszenie do udziału w konkursie
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................
Numer kontaktowy: .............................................................................................
Adres e-mail:........................................................................................................

Wrocław, dnia …………………………………….

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….
1. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………., działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), niniejszym udzielam Fundacji ROSA z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP:
7732322126, Fundacji SENSORIA, z siedzibą we Wrocławiu (53-149), przy ul. Racławickiej 15/19,Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000564708, NIP 899-276-95-11 oraz Onet
S.A. z siedzibą w Krakowie, kod: 31-462, ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763 z kapitałem
zakładowym/wpłaconym w kwocie: 7 580 648 zł, NIP 734-00-09-469 zezwolenia na rozpowszechnianie mojego wizerunku
utrwalonego na zdjęciach przesłanych w ramach konkursu „Pokaż, że pamiętasz – włącz historię z akcją #BohaterON”.
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje rozpowszechnianie we wszelkich formach i formatach, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, a w szczególności w prasie, publikacjach elektronicznych
i na stronach internetowych, w celach zgodnych z obowiązującym prawem oraz działalnością Fundacji ROSA, Fundacji SENSORIA
oraz Onet S.A. związaną z akcją BohaterON- włącz historię w tym w celach promocyjnych, marketingowych
i reklamowych.
3. Zezwolenie zostaje udzielone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez konieczności kontrolowania i zatwierdzania
każdorazowego wykorzystania wyżej wymienionych zdjęć, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami
za pomocą technik cyfrowych.
4. Zezwolenie zostaje udzielone nieodpłatnie. Niniejszym zrzekam się w imieniu własnym wszelkich roszczeń, w tym roszczeń
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Fundacji ROSA, Fundacji SENSORIA oraz Onet S.A. z tytułu rozpowszechniania
mojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym zezwoleniu i w sposób w nim opisany.
5. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
6. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację ROSA, Fundację SENSORIA oraz Onet S.A. moich danych osobowych
zawartych w niniejszym zezwoleniu dla wewnętrznych celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t.). Wyrażona przeze mnie zgodna na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolna. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do wyżej wymienionych danych
osobowych oraz prawie do ich poprawiania.

………………………………
Podpis
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