
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

STOWARZYSZENIE MŁODY DOLNY ŚLĄSK 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu “Odłączeni” jest Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest 

Organizator. 

4. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (post konkursowy) na 

portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 

https://www.facebook.com/odlaczsie oraz na stronie internetowej odlaczsie.pl 

5. Konkurs będzie przeprowadzony jednorazowo. 

6. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia wydania nagród.  

7. Konkurs dzieli się na trzy odrębne kategorie: 

a. konkurs rysunkowy/ fotograficzny/ graficzny, 

b. filmowy, 

c. pisemny. 

8. W każdej kategorii przyznane będą nagrody za 1, 2 i 3 miejsce. Dodatkowo 

organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania wyróżnień.  

9. Prace konkursowe należy wysłać na adres mailowy kontakt@odlaczsie.pl do dnia 20 

kwietnia 2022 r. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 25 kwietnia 2022 r. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Szkół Podstawowych 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.  Uczestnik oświadcza, że: 

a.  jest osobą fizyczną, 

b. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

konkursu, 

c. akceptuje warunki regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, 

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w konkursie. 

https://www.facebook.com/odlaczsie


  3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie, pracownicy i współpracownicy      

Organizatora. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy w jednej z trzech kategorii: 

a. kategoria rysunkowo-fotograficzno-graficzna  - uczestnik konkursu może nawiązać do 

głównego tematu konkursu czyli wskazać swoje pomysły na spędzanie czasu bez telefonu 

komórkowego. Uczestnik konkursu może przedstawić swoje pomysły w formie rysunkowej 

(może to być dzieło namalowane farbami, rysunek kredkami, ołówkiem, z użyciem plasteliny  

czy wycinanka z papieru); fotograficznej (zdjęcie, kolaż zdjęć); lub graficznej (grafika za 

pomocą graficznego programu komputerowego np. Paint, GIMP, Adobe Photoshop i inne).  

Forma pracy i wielkość są indywidualnym wyborem uczestnika.  Pracę należy przesłać w 

formie tradycyjnej (rysunek, fotografia) lub internetowej (fotografia, grafika). Dozwolone jest 

wydrukowanie fotografii lub kolażu i przesłanie w formie tradycyjnej. Zalecamy aby grafikę 

przesyłać na nasza pocztę internetową.  

b. kategoria filmowa- uczestnik konkursu może przedstawić swoje pomysły na spędzanie czasu 

bez telefonu komórkowego poprzez nagranie filmu. Forma filmu jest dowolna, może być to 

krótkie nagranie ( np. za pomocą tiktoka) lub dłuższy kilkunastominutowy film lub scenka. 

Dozwolone jest kadrowanie i łączenie poszczególnych części filmów. Nagranie może być 

wykonane z formatem dźwiękowym lub bez dźwięku. W tej kategorii nie są brane pod uwagę 

umiejętności filmowe lecz pomysłowość i kreatywność uczestników.  Pracę należy przesłać 

drogą elektroniczną.  

c. kategoria pisemna- Uczestnik konkursu może nawiązać do tematu konkursu lub opisać swój 

pomysł na rozwinięcie akcji Odłącz się, tj. wskazać jakie działania należy podjąć w celu 

zapobiegania zjawisku uzależnienia od telefonu komórkowego lub jego ograniczeniu. 

Uczestnik konkursu swoje pomysły może wyrazić w dowolnej formie pisemnej (reportaż, 

opowiadanie, wypracowanie, wiersz itd.). Praca może być napisana zarówno w formie 

tradycyjnej jak i komputerowej. W tej kategorii ważna jest kreatywność i pomysłowość. Forma 

pracy oraz jego długość to indywidualny wybór uczestnika konkursu. 



§ 4. NAGRODA 

           1. Dla zwycięzców każdej kategorii, przewidywane są następujące nagrody:  

a. 1 miejsce - lot symulatorem Beoinga 737-800  

b. 2 miejsce - lot w tunelu aerodynamicznym 

c. 3 miejsce  - jazda gokartem  

2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz 

atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 3 ust. 1 regulaminu przez Uczestników 

konkursu. 

3. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

a) sposób ujęcia tematu, 

b) pomysłowość 

c) kreatywność 

d) walory artystyczne 

e) zgodność z tematem konkursu 

4. Spośród nadesłanych prac konkursowych Organizator wyłoni 1 zwycięzcę w ramach 

poszczególnej kategorii.  

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru 

nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 

tygodnia od momentu zakończenia konkursu. 

6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. Zwycięzca może zrzec się nagrody.  

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego 

adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 



związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym 

Uczestnikom. 

§ 7. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, Uczestnik zgłasza na piśmie, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Uczestnik zgłasza reklamację, wysyłając pismo na adres poczty elektronicznej 

Organizatora. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od otrzymania, w formie pisemnej. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2022 r. i obowiązuje do 01.06.2022 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Jurysdykcję dla sporów odnoszących się i wynikających z Konkursu posiada sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 


