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REGULAMIN KONKURSU 
 

 „Akcja Serce-Sercu oczami wolontariusza” 
 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu literackiego pod tytułem „Akcja Serce-Sercu oczami wolontariusza” 

zwanego dalej "Konkursem" jest Fundacja Sądecka oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo 

„Sądeczanin”, zwani dalej w  Regulaminie "Organizatorem". 

2.  Konkurs trwa od 5 czerwca 2019 roku do 20 czerwca 2019 r.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spotkania podsumowującego tegoroczną edycję 

Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków oraz na stronie www.sadeczanin.info. 

3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie www.sadeczanin.info.  

 

II. CELE KONKURSU 

 

Celami konkursu są: 

- promocja działań wolontarystycznych wśród młodzieży szkół podstawowych, oddziałów 

gimnazjalnych, szkół średnich, studentów oraz nauczycieli.  

- uwrażliwienie na problemy społeczne oraz potrzeby bezinteresownego pomagania. 

- promocji akcji charytatywnych oraz zbiórek żywności. 

- rozwijanie umiejętności piśmienniczych. 

 

III. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół 

średnich, studentów, nauczycieli.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać do dnia 20.06.2019 r. na adres: 

sekretariat@sadeczanin.info wiadomość mailową z załącznikami zawierającymi opowiadanie na 

temat „Akcja Serce-Sercu oczami wolontariusza”, a także formularz zgłoszeniowy. 

3. Prace muszą być napisane czcionką TIMES NEW ROMAN, rozmiar 14. Objętość pracy od 1 do 5 

stron maszynopisu. Za stronę maszynopisu przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami. 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej (pliki tekstowe: doc, odt lub rtf) do 

dnia 20 czerwca br., wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Dopuszczalne formy prac pisemnych: opowiadanie, esej, list, rozprawka, wywiad, wiersz i inne. 

 

IV. KRYTERIA OCENIANA: 

 

1. Zgodność z tematem, treść merytoryczna. 

2. Interesujący sposób przekazu. 

3. Właściwa budowa pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), poprawność stylistyczna i językowa. 

4. Indywidualizm i innowacyjność w podejściu do problematyki tematu. 
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Organizator konkursu zapewnia o przyznaniu dodatkowych punktów w następujących przypadkach: 

 gdy uczestnik konkursu opisze więcej niż dwóch bohaterów – złoży co najmniej 3 prace 

konkursowe, w tym każda na temat innego bohatera, 

 jeśli przeprowadzi wywiad, 

 jeśli wykorzysta w swojej pracy archiwalne, nieznane dotąd źródła (np. rękopisy, zdjęcia  

z rodzinnych albumów, pamiątki rodzinne). 

 

V. NAGRODY 

 

1. Nagrodą główną jest: Stypendium im. Braci Potoczków w wysokości 1500 zł.  

2. W Konkursie przyznane zostaną także nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych 5 prac. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną. 

 

VI. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 

 

1. Zwycięzcę wyłania komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali podsumowującej 

tegoroczny Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków. 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Organizator ma prawo do publikacji prac konkursowych (w całości lub części) na 

stronie internetowej www.sadeczanin.info lub miesięczniku „Sądeczanin” oraz w darmowej publikacji 

pn. „Akcja Serce-Sercu oczami wolontariusza – opowiadania konkursowe”. 

2. Przesyłając prace do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie.  

3. Przesyłając prace do konkursu uczestnik tym samym oświadcza, że nadesłana praca nie brała 

udziału w żadnym innym konkursie. 

 

VIII. DANE OSOBOWE 

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do 

przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji konkursu, w tym 

wydania przyznanych nagród. 

2. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) (dalej: 

„Rozporządzenie”) informujemy, że na podstawie art. 14 Rozporządzania: 

- Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu jest Fundacja Sądecka  

z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000008461 , zwana dalej FS. 

-  Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FS jest możliwy pod 

numerem telefonu: +48 18 475 16 20.  Adres e-mail FS: sekretariat@sadeczanin.info. 

-  Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FS przetwarza ww. dane osobowe na potrzeby 

organizacji Konkursu. 

-  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez FS 

przez który rozumieć należy organizację i promocję konkursu wynikających z realizacji celów 

statutowych Fundacji Sądeckiej i SKT „Sądeczanin”. 
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-  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępnione innym odbiorcom. lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

-  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy FS; 

b) członkowie Komisji Konkursu; 

c) czytelnicy darmowej publikacji pt. „Akcja Serce-Sercu oczami wolontariusza – opowiadania 

konkursowe” (nie dotyczy danych: telefon kontaktowy, mail, które nie będą im udostępniane) 

-  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  powyżej celów. 

-  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie 

profilowania.  

-  W związku z przetwarzaniem przez FS danych osobowych, przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do treści danych; 

b. prawo do sprostowania danych; 

c. prawo do usunięcia danych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

-  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FS danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

-  FS nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub 

Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.  

-  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FS prosimy o kontakt pod 

adresem mailowym  sekretariat@sadeczanin.info 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za udzielenie informacji o konkursie jest pani Joanna 

Szczepanik, e-mail: sekretariat@sadeczanin.info tel: 18 475 16 20. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także 

członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do 

niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

4 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu, a nie mogą zostać 

rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora. 

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania opowiadania, w szczególności 

za wszelkie awarie sieci przesyłowych. 

8. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PGE. 

 

http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/0,0.html

