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REGULAMIN KONKURSU 

“MAŁY EKSPERT DS. LEKKIEGO TORNISTRA” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Konkurs “Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”, zwany dalej Konkursem jest organizowany 

przez Fundację Rosa z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej Organizatorem. 

Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej 

Współorganizatorem. 

1.2. Konkurs jest realizowany na terenie całej Polski, skierowany jest do uczniów  

klas 0-III szkół podstawowych (wszystkich szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w tym nieposiadających uprawnień szkoły 

publicznej) w których odbywa się nauczanie w klasach I – III , a także w oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, w których dzieci realizują obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne ( „Oddział 0”)). 

1.3. Termin realizacji Konkursu: 05.04.2017 - 13.06.2017 z poniższym podziałem na etapy: 

● etap pierwszy - nadsyłanie zdjęć: 05.04.2017 -  31.05.2017 

● etap drugi - głosowanie na zdjęcia na portalu społecznościowym Facebook: 5-

12.06.2017  

1.4. Celem Konkursu jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz 

zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków uczniów szkół 

podstawowych.  

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 0-III szkół podstawowych z całej Polski (za 

zgodą rodziców/opiekunów prawnych).  

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci oraz członkowie najbliższej rodziny (włącznie do 

trzeciego stopnia pokrewieństwa) członków organów Organizatora lub Współorganizatora. 

2.3.  Konkurs polega na: 

-  wykonaniu zdjęcia promującego profilaktykę wad postawy w sposób nawiązujący do założeń 

projektu „Lekki Tornister” oraz przygotowaniu krótkiego opisu, dlaczego warto dbać o swój 

kręgosłup wraz z kilkoma wskazówkami, jak to robić. 

2.4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

2.5. Od Uczestnika Konkursu i jego rodzica/prawnego opiekuna wymagane jest wypełnienie 

karty zgłoszeniowej oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku. (Załącznik 1). 

2.6. Za pracę konkursową uznaje się zdjęcie oraz osobno dołączone uzasadnienie, dlaczego 

warto dbać o swój kręgosłup oraz kilka wskazówek na to, w jaki sposób najlepiej to robić.  

2.7. Prace konkursowe powinny zostać przesłane Organizatorowi Konkursu do dnia 31.05.2017 

na adres e-mail: m.glinska@fundacjarosa.pl. 

mailto:m.glinska@fundacjarosa.pl
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2.8. Zdjęcia powinny mieć charakter autorski, nie być publikowane i zgłaszane do innych 

konkursów. Zdjęcie powinno zostać przesłane w formacie .jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 

2MB. 

2.9. Przesłanie zdjęcia na adres wskazany w pkt 2.7. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

2.10. Przesłanie zdjęcia na adres wskazany w pkt 2.7. jest równoznaczne ze złożeniem  

w imieniu Uczestnika przez rodzica/opiekuna Uczestnika oświadczenia, iż  prawa autorskie do 

nadesłanych prac konkursowych przysługują Uczestnikowi. Ponadto 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). 

2.11. Prace konkursowe będą mogły zostać opatrzone wiekiem, imieniem, nazwiskiem dziecka 

oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza. 

 

3. KRYTERIA OCENY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

3.1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa, 

która uwzględni: jakość, kreatywność, estetykę wykonania i  zgodność z tematem Konkursu. 

3.2. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: 

1. W pierwszym (05.04.2017 - 31.05.2017) spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu 

prac Komisja Konkursowa wybierze cztery najlepsze, zgodnie z podanymi w punkcie 3.1. 

kryteriami.  

2. W drugim etapie (5.06.2017 - 12.06.2017) najlepiej ocenione przez Komisje prace 

zostaną umieszczone na fanpage’u programu Lekki Tornister  na portalu 

społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/lekkitornister/, gdzie 

odbędzie się głosowanie. W głosowaniu może wziąć udział każda zarejestrowana na 

portalu osoba. Głos na danego kandydata można oddać poprzez zaznaczenie pod 

zdjęciem odpowiedniej emotikony w postaci podniesionego kciuka („lubię to”), 

serduszka („super”), roześmianej minki („haha”), zdziwionej buzi („wow”). Jedna osoba 

może oddać głos na jednego kandydata. 

https://www.facebook.com/lekkitornister/
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3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów. Liczba 

głosów decydująca o zwycięstwie zostanie obliczona dnia 12.06.2017  

o godzinie 00:00. 

3.3. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania  

lub przyznaniem nagród ostatecznie rozstrzygać będzie Organizator. 

3.4. 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. 

 

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

4.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 13.06.2017 do godz. 12:00. 

O oficjalnych wynikach Konkursu oraz sposobach odbioru nagród Organizatorzy poinformują 

Uczestników telefonicznie lub e-mailowo (za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych), 

wyniki dostępne będą także na stronie www.lekkitornister.org oraz na profilu na portalu 

społecznościowym Facebook. 

4.2 Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie www.lekkitornister.org. 

 

5. NAGRODY 

5.1. W konkursie przewidziane są nagrody dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca oraz wyróżnienia. 

 

I miejsce: 

- dyplom oraz przyznanie tytułu Małego eksperta ds. Lekkiego Tornistra, 

- atestowany, spełniający wymogi Lekkiego Tornistra tornister, 

- płyta ze słuchowiskiem „Lekki Tornister i Zielona kropeczka” czytanym przez znanych polskich 

aktorów, 

- koszulka z autografem aktora użyczającego głosu w słuchowisku, 

- pakiet gadżetów Lekkiego Tornistra (worek na wf, teczka, linijka); 

II miejsce: 

- dyplom, 

- płyta ze słuchowiskiem „Lekki Tornister i Zielona kropeczka” czytanym przez znanych polskich 

aktorów, 

- koszulka z autografem aktora użyczającego głosu w słuchowisku, 

- pakiet gadżetów Lekkiego Tornistra (worek na wf, teczka, linijka); 

III miejsce: 

- dyplom, 

- płyta ze słuchowiskiem „Lekki Tornister i Zielona kropeczka” czytanym przez znanych polskich 

aktorów, 

- koszulka z autografem aktora użyczającego głosu w słuchowisku, 

http://www.lekkitornister.org/
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- pakiet gadżetów Lekkiego Tornistra (worek na wf, teczka, linijka); 

Wyróżnienie: 

- płyta ze słuchowiskiem „Lekki Tornister i Zielona kropeczka” czytanym przez znanych polskich 

aktorów, 

- pakiet gadżetów Lekkiego Tornistra (worek na wf, teczka, linijka); 

 

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. 

6.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 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. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych 

terminów. 

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu. 

7.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. W przypadku zmian 

powiadomi o tym Uczestników Konkursu. 

7.4. Regulamin Konkursu dostępny jest także na stronie www.lekkitornister.org,  

a szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 530 983 886 lub 

e-mailowo pod adresem: m.glinska@fundacjarosa.pl. 

mailto:m.glinska@fundacjarosa.pl
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ZAŁĄCZNIK 1  

Zgłoszenie do udziału w konkursie 

Imię i nazwisko dziecka: 

......................................................................................................................................... 

Wiek: ......................... Klasa: .......................................................................................... 

Nazwa szkoły: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

........................................................................................................................................... 

Numer kontaktowy:  ......................................................................................................... 

Adres e-mail:..................................................................................................................... 
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Wrocław, dnia ……………………………………. 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………… 

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 zezwolenia na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* utrwalonego  

na zdjęciach przesłanych w ramach konkursu „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”. 

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 statutową Fundacji ROSA, 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 oraz w imieniu mojego 

dziecka/podopiecznego* wszelkich roszczeń, w tym roszczeń o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Fundacji ROSA z tytułu rozpowszechniania mojego wizerunku/ wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego* 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 moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego* 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 

 

                                                           
* niepotrzebne skreślić. 

 


