REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Oddech Motyla”
Definicje:
Organizator – Fundacja Lubimy Działać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662073 (akta rejestrowe przechowywane przez
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy IX – Krajowego Rejestru Sądowego), NIP
8961558799, REGON 366503660,
Projekt – Praca plastyczna polegająca na wykonaniu plakatu dowolną techniką (np.
malowanie/rysowanie/wyklejanie) w formacie min. A2 (420mm x 594mm) lub większa
zgłoszona przez Uczestnika do udziału w Konkursie i krótka rymowanka/ wierszyk opisujący
wykonaną pracę, utrzymany w tematyce konkursu.
Komisja Konkursowa – Niezależna komisja powołana przez Organizatora,
Regulamin – Niniejszy regulamin, określający szczegółowo warunki przeprowadzania
Konkursu, w szczególności prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu.

I.

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Lubimy Działać wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662073 (akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy IX – Krajowego
Rejestru Sądowego), NIP: 8961558799, REGON: 366503660, (zwana dalej „Organizatorem”
lub „Fundacja LD”).

II.

Cele Konkursu
1. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza w żłobkach i
przedszkolach - pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz komfort życia dzieci.
2. Uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń
3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt.
4. Kształtowanie postaw społecznych i świadomości ekologicznej.
5. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie.
6. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

III. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs jest integralną częścią Programu Oddech Motyla.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 18 marca 2019 r. zarejestrować się w
Programie Oddech Motyla oraz wziąć udział w akcji organizowanej tego samego dnia.

3. Zasady dotyczące rejestracji w Programie opisane są w regulaminie Programu
dostępnym na stronie www.lubimydzialac.org.
4. Informacje dotyczące akcji, znajdują się w regulaminie Programu oraz na stronie
www.lubimydzialac.org.
5. Zgłoszenie udziału w Programie może zostać dokonane poprzez właściwe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.lubimydzialac.org lub
poprzez wypełnienie odręczne Formularza zgłoszeniowego, którego wzór określony
został w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku odręcznego wypełnienia Formularza, skan poprawnie wypełnionego
formularza
należy
przesłać
na
adres
e-mail
Organizatora
tj.
konkurs@lubimydzialac.org.
7. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator w ciągu jednego dnia
roboczego dokona weryfikacji jego prawidłowości pod względem braków formalnych.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych w treści formularza zgłoszeniowego
Organizator prześle Uczestnikowi na adres e-mail wskazany w formularzu
zgłoszeniowym informację o brakach, które wymagają uzupełnienia lub poinformuje o
tym telefonicznie.
8. Wskazane przez Organizatora braki formalne muszą zostać uzupełnione w ciągu 4 dni
roboczych. Braki formalne uzupełnione po wskazanym terminie zostaną uznane
za bezskuteczne, a co za tym idzie nie będą upoważniać do uczestnictwa w Konkursie.
9. Po pozytywnym zweryfikowaniu przesłanego formularza zgłoszeniowego zgłoszenie
do Konkursu uznane zostanie za dokonane skutecznie.
10. Uczestnik obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi pisemnie
wszelkich zmian danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym również
zmiany danych osoby wyznaczonej ze strony Uczestnika do kontaktu z Organizatorem.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać przedszkola oraz żłobki publiczne i niepubliczne
położone na terytorium Polski, które zarejestrowały się w Programie Oddech Motyla.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Projektu składającego się z pracy plastycznej
oraz krótkiego wierszyka. Praca plastyczna powinna zostać wykonana w formacie A2
(420mm x 594mm) lub większym. Tematyką Projektu jest: Jak dzieci postrzegają
problem zanieczyszczonego powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zachęcamy do własnej
interpretacji hasła: „Oddech Motyla” w kontekście ochrony zdrowia dzieci i czystego
powietrza.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Projekt.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przesłać kompletny Projekt, czyli pracę plastyczną
i wierszyk.
5. W przypadku przesłania tylko jednej części Projektu, Uczestnik nie zostanie
dopuszczony do udziału w Konkursie, o czym zostanie poinformowany mailowo lub
telefonicznie, w terminie do 4 dni roboczych.
6. Projekt powinien zostać wykonany przez podopiecznych Uczestnika i musi zostać
opatrzony trwałą metryczką, która zawierać będzie następujące informacje:
a) data wykonania Projektu,
b) pełna nazwa Uczestnika, od którego pochodzi Projekt.
c) dane adresowe Uczestnika.
7. W celu zgłoszenia Projektu do udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek przesłania
wyraźnych fotografii w formacie pliku jpg. lub png., czy gif. ukazujących zrealizowany
Projekt na adres e-mail: konkurs@lubimydzialac.org w terminie do 31 marca 2019r.
V. Kryteria stosowane podczas oceniania Projektów:

1. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu nadzór sprawować będzie Organizator.
2. W terminie do dnia 30 marca Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
dokona wyboru dwóch najlepszych Projektów zgłoszonych do udziału w Konkursie.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół, podpisany przez wszystkich jej członków,
w którym wskazane zostaną dwa najlepsze Projekty. Rozstrzygnięcie Komisji
konkursowej ma charakter ostateczny.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.lubimydzialac.org w dniu 31
marca. Ponadto zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu przez
Organizatora mailowo na podany podczas zgłoszenia adres e-mail oraz telefonicznie.
4. Otrzymane Projekty Komisja Konkursowa będzie oceniać przede wszystkim względem
ich walorów estetycznych oraz oryginalności pomysłu. Komisja Konkursowa,
szczególną uwagę zwracać będzie na:
a)
b)
c)

VI.

Zgodność Projektów z Regulaminem oraz tematem Konkursu.
Ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka
pracy).
Inwencję i pomysłowość w podejściu do tematu.

Nagrody
1. Nagrodami do zdobycia w Konkursie są profesjonalne oczyszczacze powietrza marki
marki SHARP w ilości 4 sztuk oraz AeraMax Professional by Fellowes S.A. w ilości 4
sztuk.
2. Sumaryczna wartość nagród w konkursie to 35 000 PLN brutto.
3. Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom Konkursu, których Projekty zostaną
uznane za najlepsze przez Organizatora.
4. Nagroda za pierwsze miejsce to cztery oczyszczacze powietrza marki SHARP model
KC-D60EUW. Nagroda za drugie miejsce to dwa oczyszczacze powietrza marki
AeraMax Professional model Pro AM 3 PC. Nagroda za trzecie miejsce to dwa
oczyszczacze powietrza marki AeraMax Professional model Pro AM 3 PC.
5. Nagrody zostaną wydane z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
6. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez zwycięzców Konkursu zamieniane na inne
nagrody, bądź środki pieniężne, ani też nie mogą być przekazywane przez zwycięzcę
Konkursu na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
7. Przekazanie Nagrody na rzecz Zwycięzcy Konkursu może zostać dokonane
bezpośrednio przez Organizatora lub przez inny podmiot uprawniony przez
Organizatora.

VII. OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCÓW KONKURSU PO PRZEKAZANIU NAGRÓD
1. Uczestnicy Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia dwóch najlepszych Projektów
wyłonionych przez Komisję Konkursową zostaną uznani za zwycięzców Konkursu.
2. Każdy zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie
i na własny koszt wydarzenia, w trakcie którego Organizator lub osoby wskazane przez
Organizatora będą mogły dokonać wręczenia nagrody przyznanej Uczestnikowi w
wyniku rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Zorganizowane wydarzenie powinno mieć charakter uroczysty, a Uczestnik Konkursu
uznany za zwycięzcę Konkursu zobowiązany jest do umożliwienia udziału w
wydarzeniu osobom reprezentującym Organizatora, fundatorów nagród oraz patronów
i partnerów Konkursu wymienionych na stronie internetowej www.lubimydzialac.org

4. Termin organizacji wydarzenia, o którym mowa powyżej powinien zostać każdorazowo
wspólnie określony przez zwycięzcę Konkursu oraz Organizatora.
5. Z chwilą wydania nagrody zwycięzcom Konkursu prawo własności do nagrody
przechodzi na zwycięzcę Konkursu. Wraz z przejściem prawa własności, na zwycięzcę
Konkursu przechodzi także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia
nagrody, a także korzyści i ciężary z nią związane.
6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest używać przekazanej mu nagrody zgodnie z jej
przeznaczeniem, a także dbać o jej nienaganny stan techniczny m.in. poprzez
dokonywanie zalecanych przez producenta nagrody przeglądów technicznych oraz
konserwacji zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkowania i konserwacji oraz
utrzymywania nagrody we właściwym stanie technicznym.
7. Każdy zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie głównej
swojej strony internetowej (jeżeli ją posiada) i utrzymywania przez okres nie krótszy niż
3 miesiące od dnia przekazania nagrody, wpisu zawierającego informację o
zwycięstwie w Konkursie. Wpis ten musi wskazywać dane Organizatora oraz zawierać
fotografię przedstawiającą podopiecznych zwycięzcy Konkursu z nagrodą przekazaną
przez Organizatora.
8. Uczestnicy Konkursu będący zwycięzcami Konkursu zobowiązują się do przesłania
Organizatorowi kilku zdjęć podopiecznych z nagrodami.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień regulaminu, a w tym rejestracji w Konkursie, a także dotyczących
Ambasadorów, jest Fundacja Lubimy Działać z siedzibą w Kiełczowie, ul. Parkowa 16,
55 - 093 Kiełczów, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662073. Oznacza to, że
Fundacja zapewnia bezpieczeństwo danym osobowym zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.u. 2018, poz. 1000).
2. Administrator gromadzi następujące dane uczestników Konkursu „Oddech Motyla”:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres elektroniczny na podstawie udzielonej przez
nich zgody. Dane osobowe podane organizatorowi mogą być udostępniane partnerom
Konkursu w celu realizacji postanowień regulaminu.
3. Przekazane przez uczestników Konkursu dane osobowe wymienione w niniejszym
regulaminie, będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji. Zebrane dane
osobowe będą wykorzystywane także w celach marketingowych, informowania o
działaniach Fundacji - wysyłane bezpłatnego newslettera. Dane techniczne zbierane
automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej
lubimydzialac.org a także do prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony.
4. Fundacja może ujawniać anonimowe zestawienie zbiorcze i statystyczne, o których
mowa w pkt. 12.3, dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych
użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
5. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych
przez Administratora, prawo do poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania
zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z
odpowiednim żądaniem na piśmie na adres pocztowy Administratora z dopiskiem:
„Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres wynikający z klauzuli informacyjnej
dostępnej na stronie administratora.
7. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności lub
zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych osobowych uczestnika innym
administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie

działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane osobowe były
strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Projekt zgłoszony do udziału w Konkursie musi być wynikiem pracy autorskiej
podopiecznych Uczestnika Konkursu. Projekt nie może naruszać praw przysługujących
osobom trzecim, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych czy praw
własności przemysłowej.
2. Fotografie Projektów nadsyłane przez Uczestników stanowić mogą tzw. utwór zależny
w stosunku do utworu plastycznego oraz utworu literackiego, które składają się na
Projekt. Wobec powyższego fotografie Projektów stanowić mogą niezależny przedmiot
praw autorskich i jako takie zwane będą dalej „Utworem”.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż
przysługują mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do przedstawianego Utworu, a
także, że autor Utworu zrzekł się korzystania z uprawnień jakie wynikają z autorskich
praw osobistych do Utworu.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że
dysponuje on skutecznie wyrażonymi przez wszystkich współautorów Projektu
zgodami na wykonanie fotografii tego Projektu (Utworu) oraz korzystania z Utworu w
zakresie nie węższym niż zakres określony w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym Projekt lub Utwór
zgłoszony przez Uczestnika będzie naruszać prawa osób trzecich.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z konkursu Projektów i Utworów, co do
których poweźmie uzasadnione przypuszczenia, że mogą one naruszać prawa osób
trzecich.
7. Zgłoszenie Utworu do Konkursu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi
przez Uczestnika bezpłatnej licencji niewyłącznej do Utworu. Licencja ta udzielana jest
na czas nieokreślony, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, na wszystkich
istniejących w dacie zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności
na następujących:
a) utrwalanie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna,
płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera,
pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
b) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła,
taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc,
twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera,
wprowadzanie do sieci Internet);
c) publiczne wyświetlanie;
d) publiczne odtwarzanie;
e) wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy;
f) najem egzemplarzy;
g) użyczenie egzemplarzy;
h) wymiana egzemplarzy;
i) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
j) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
k) nadanie satelitarne dowolną techniką;
l) reemisja dowolną techniką;
m) webcasting;
n) simulcasting własny;
o) simulcasting cudzy;

p) wykorzystanie w multimediach;
q) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w
wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
r) sporządzanie obcojęzycznych wersji utworu (lektor, dubbing, napisy dialogowe);
s) prawo decydowania o wykonywaniu praw zależnych (eksploatacja kontynuacji czy
remake’u);
t) wykorzystanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
8. W stosunku do Utworów, co do których zgodnie z powyższymi postanowieniami
Organizator nabył licencję Organizator bez dodatkowego wynagrodzenia upoważniony
będzie do wykonywania praw zależnych do Utworów, w tym w szczególności do ich
obróbki cyfrowej, przeformatowania, wykorzystania poszczególnych fragmentów,
zmiany jego kolorystyki lub wielkości, opracowywanie Utworów dla potrzeb
Organizatora, przerabianie i adaptację Utworów.
9. W stosunku do Utworów, co do których zgodnie z powyższymi postanowieniami
Organizator nabył licencję Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania
przysługujących mu autorskich praw osobistych. Jednocześnie Uczestnik upoważnia
Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych. W
przypadku, w którym Uczestnik nie jest autorem Utworu, Uczestnik zapewnia, że autor
utworu zobowiązał się do niewykonywania wobec Utworu autorskich praw osobistych,
a tym samym nie będzie dochodził od Organizatora z tego tytułu jakichkolwiek
roszczeń.
10. W przypadku w którym fotografia Projektu nie będzie posiadać cech pozwalających na
zakwalifikowanie jej jako utworu w rozumieniu przepisów ustawy i prawie autorskim i
prawach pokrewnych Uczestnik zapewnia i oświadcza, że posiada skuteczne
upoważnienie udzielone mu przez wszystkich współautorów Projektu do zgłoszenia
fotografii Projektu w Konkursie, a tym samym do udzielenia Organizatorowi Konkursu
w imieniu współautorów Projektu zgody na korzystanie z fotografii Projektu
(traktowanej jako egzemplarz utworu) w zakresie określonym w pkt. 7 powyżej, a także
dokonywania jej obróbki cyfrowej, przeformatowania, wykorzystania poszczególnych
fragmentów, zmiany jego kolorystyki lub wielkości fotografii zgłaszanej do Konkursu.

X. WIZERUNEK

Jeżeli wraz ze zgłoszeniem do Konkursu Uczestnik prześle do Organizatora fotografię
zawierającą wizerunki współautorów Projektu (wizerunki podopiecznych Uczestnika),
oznaczać to będzie wolę opublikowania tej fotografii przez Organizatora na stronie
internetowej www.lubimydzialac.org oraz profilach w mediach społecznościowych. W takim
wypadku Uczestnik oświadcza, że:
a) Posiada skutecznie wyrażone zgody opiekunów prawnych lub przedstawicieli
ustawowych swoich podopiecznych (współautorów Projektu), których wizerunki
utrwalone zostały na przesłanej fotografii, a zgody te obejmują korzystanie z ich
wizerunku w zakresie:
- nieograniczonego w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywania
i rozpowszechniania wizerunku, w tym w szczególności poprzez publikację tego
wizerunku w sieci Internet.
- zgody, o których mowa powyżej, obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w czasie
trwania Konkursu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:

1) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła,
taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc,
twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
2) publikowanie w jakiejkolwiek formie;
3) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła,
taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc,
twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);
4) publiczne wyświetlanie;
5) publiczne odtwarzanie;
6) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
7) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
8) nadanie satelitarne dowolną techniką;
9) reemisja dowolną techniką;
10) umieszczanie w sieci Internet;
11) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora a w
szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
12) prawo do adaptacji;
13) wykorzystanie w multimediach;
14) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do
Wizerunku
w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
15) wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
16) wykorzystanie wizerunku w ramach umowy merchandisingu.
b) Posiada skuteczne upoważnienie do udzielenia Organizatorowi dalszej zgody na
korzystanie przez Organizatora z wizerunków osób uwidocznionych na przesłanej
fotografii w zakresie wskazanym powyżej, w tym w szczególności poprzez
opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora oraz profilach Organizatora w
mediach społecznościowych.
c) Zezwala tym samym Organizatorowi na korzystanie z wizerunków osób
uwidocznionych na przesłanej fotografii w zakresie wskazanym powyżej, w tym w
szczególności poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora oraz
profilach Organizatora w mediach społecznościowych,
d) Udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej fotografii, a
licencja ta udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń
ilościowych czy terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w rozdziale IX pkt. 7
niniejszego Regulaminu.
XI. NOTA PRAWNA
1.

2.

Uczestnik dokonując zgłoszenia Projektu do Konkursu ponosi względem Organizatora
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu prawdziwości i skuteczności oświadczeń
składanych przez Uczestnika zgodnie z rozdziałami IX oraz X Regulaminu. W tym
w szczególności za istnienie skutecznie wyrażonych zgód na dokonywanie
eksploatacji Projektów lub Utworów oraz korzystanie z wizerunków osób
uwidocznionych na fotografiach przedstawionych przez Uczestnika.
Uczestnik podejmie starania mające na celu zabezpieczenie Organizatora przed
wszelkimi roszczeniami osób trzecich powstałymi w związku z eksploatacją Projektów,
Utworów, fotografii Projektów oraz wizerunków osób utrwalonych na fotografiach
dokonywaną przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby z powodu roszczenia osoby
trzeciej Organizator zobowiązany będzie do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania,
zadośćuczynienia, kosztów sądowych, etc. Uczestnik, który spowodował powstanie tej
szkody lub przyczynił się do jej powstania zobowiązany będzie do naprawienia
poniesionej przez Organizatora szkody.

XII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać
do Organizatora na adres mailowy: fundacja@lubimydzialac.org w terminie 14 dni od
daty wystąpienia nieprawidłowości, ale nie później niż 14 dni po zakończeniu
głosowania. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich
doręczenia na adres mailowy Organizatora: fundacja@lubimydzialac.org
3. Organizator Konkursu mailowo zawiadomi Uczestnika o wyniku reklamacji.

XIII. Informacje dodatkowe
1. Wszelkich informacji nt. Konkursu, udziela Organizator.
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik zapewnia, iż podane dane i oświadczenia złożone w Zgłoszeniu są zgodne
z rzeczywistością, a Zgłoszenie jest wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych
praw osób trzecich.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Konkursu lub związane z jego przebiegiem lub
realizacją będą rozstrzygały sądy powszechne.

