Regulamin 9 Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad obowiązujących w 9 Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy i Uczymy
Ratować” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/konkurs/dziewiata-edycja wraz z pracą
konkursową do Organizatora.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, a także na wykorzystywanie wizerunku
zgłoszonych osób przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Zgłaszający ma obowiązek uzyskania
powyższych zgód, ich posiadania w momencie rozpoczęcia Konkursu i przechowywania przez okres 5 lat. Treść
powyższych zgód powinna być zgodna z wzorem przekazanym przez Organizatora.
§ 2 Definicje
1. Konkurs jest wydarzeniem o charakterze edukacyjno–sportowym, które jest podzielone na trzy Etapy trwające:
a. I Etap (Ogólnopolski) – 12.01.2020 (niedziela) – 27.03.2020 (piątek);
b. II Etap (wyróżnione prace I etapu) – 02.04.2020 (czwartek) – 13.05.2020 (środa);
c. III Etap (Finał) – 09.06.2020 (wtorek).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dominikańskiej 19c, 02-738 Warszawa (zwana „Organizatorem”).
3. Uczestnikiem Konkursu jest Reprezentacja każdej, polskiej szkoły podstawowej (dalej zwana „Uczestnikiem”), która
jest objęta i realizuje zajęcia w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (zwanego dalej
„Programem”).
4. Reprezentacją Uczestnika jest:
a. w I Etapie (etap ogólnopolski): uczniowie szkoły podstawowej z nauczycielami
b. w II Etapie (prace wyróżnione): klasa nauczania wczesnoszkolnego (dzieci z klas I – III) z nauczycielami
c. w III Etapie (Finał): Grupa 4 uczniów (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) klas I – III i nauczyciel/opiekun
(dalej zwani „Reprezentacją Ratowniczą”).
§ 3 Etapy Konkursu
1. Etap I (Ogólnopolski) – udział w niniejszym Etapie Konkursu polega na stworzeniu dwuwymiarowej Pracy plastycznej
(1 strona formatu max. B1) przedstawiającej hasło „Pierwsza pomoc to dziecinnie proste” zwanej dalej Pracą.
Praca musi być zgodna zawartością merytoryczną Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Praca musi zawierać logo Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Praca może zostać wykonany dowolną techniką.
a. Uczestnik przesyła jedną Pracę konkursową. Przesłanie większej liczby Prac skutkować będzie niewzięciem
ich pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
b. Praca powinna być dziełem autorskim. Dopuszczalne jest wykorzystanie tekstów, rysunków lub zdjęć autora
nie będącego Uczestnikiem pod warunkiem nienaruszania zapisów Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a w szczególności Artykułu 2. tej Ustawy.
c. Praca wraz z formularzem zgłoszeniowym powinna zostać przesłana tradycyjną pocztą do siedziby
Organizatora do dnia 27.03.2020 lub pocztą elektroniczną (zdjęcie dobrej jakości) na adres konkursrur@wosp.org.pl
(decyduje data wpłynięcia do Organizatora!!!) lub dostarczona osobiście do siedziby Organizatora.
d. Organizator najpóźniej do dnia 02.04.2020 do godz. 16:15 zobowiązuje się wyłonić zwycięzców
I Etapu Konkursu i opublikować wyniki na stronie internetowej www.wosp.org.pl .
e. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie będzie przesłanie wraz z Pracą oświadczenia o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych do Plakatu w treści dostarczonej przez Organizatora.

2. Etap II (prace wyróżnione) – ogłoszenie zadnia II etapu nastąpi po wyłonieniu zwycięzców I etapu.
3. Etap III (finał w Warszawie) – rywalizacja w Finale polegać będzie na współzawodnictwie Reprezentacji Ratowniczej
w konkurencjach łączących w sobie zajęcia ruchowe z wiedzą na temat podstawowych czynności ratujących życie,
które obejmuje Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
przeprowadzonej w formie gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Warszawa:
a. Udział w Finale biorą zwycięzcy wyłonieni w II Etapie Konkursu;
b. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. Uczestników;
c. Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni i ogłoszeni w dniu Finału po zakończeniu konkurencji;
d. Na zakończenie Finału zorganizowane zostanie wręczenie nagród Uczestnikom.
§ 4 Kryteria oceny
1. Na każdy z Etapów Konkursu dokonania Uczestników są oceniane osobno.
2. Prace konkursowe nie będą odsyłane do Uczestników.
3. W I Etapie ocenie podlegają następujące kryteria:
a. zgodność
tematyki
Pracy
z
zawartością
merytoryczną
Programu
Edukacyjnego
„Ratujemy i Uczymy Ratować”;
b. nakład pracy wniesiony przez Uczestnika;
c. unikatowość Pracy;
d. spełnienie warunków określonych w § 3, ust.1 niniejszego Regulaminu.
4. W II Etapie ocenie podlegają następujące kryteria:
a. zgodność tematyki z zawartością merytoryczną Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”;
b. nakład pracy wniesiony przez Uczestnika;
c. unikatowość pracy.
5. W III Etapie (Finale), ze względu na charakter współzawodnictwa, punktowe kryteria oceny zostaną przedstawione
przez sędziego bezpośrednio przed każdą z konkurencji wraz z jej szczegółowym objaśnieniem.
§ 5 Zasady przyznawania nagród w Konkursie
1. Dla zwycięzców III Etapu Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, których wykaz oraz zasady przyznawania
zostaną zamieszczone na stronie http://wosp.org.pl/uczymy-ratowac/konkurs/nagrody , najpóźniej do dnia
22.05.2020 r.
2. Beneficjentem nagród rzeczowych są reprezentowane przez Uczestników szkoły podstawowe,
o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
3. Jeżeli wartość nagród rzeczowych będzie stanowić podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem
dochodowym w wysokości 10% nagrody na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Uczestnikowi Nagrody, o której mowa w § 5 ust 1 niniejszego Regulaminu obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, w tym jego przeprowadzenia Uczestnicy mogą wysyłać na adres e-mail:
uczymyratowac@wosp.org.pl lub pisemnie na adres Organizatora Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie listem poleconym.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody konkursowej przez zwycięzcę
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Konkursu.

§ 7 Klauzula RODO
Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
1. administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy
ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
2. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na
adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl;
3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
a.
dopuszczenia Ciebie do Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz na potrzeby oświadczenia
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Plakatu (Art. 6 ust 1 pkt. b);
b.
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym
nagród rzeczowych wręczanych w konkursie (Art. 6 ust 1 pkt. c RODO).
4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich
usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych
w swoich celach.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:
a.
w ramach nadesłanych z pracami oświadczeń o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Plakatu,
przez cały czas kiedy będziemy korzystać z nadesłanych na konkurs prac (Art. 6 ust 1 pkt. f RODO);
b.
okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbył się konkurs, w celu ochrony przed
ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzonym konkursem (Art. 6 ust 1 pkt. f RODO);
c.
okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbył się konkurs, wynika to z przepisów
finansowo-księgowych zawiązanych z rozliczeniem przeprowadzonej licytacji (Art. 6 ust 1 pkt. c RODO);
7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w KONKURSIE „Ratujemy i Uczymy
Ratować”. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w KONKURSIE;
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie, lub do
jego odwołania.
2. W przypadku stwierdzenia działań ze strony Uczestnika, które:
 są niezgodne z niniejszym Regulaminem;
 naruszają ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego;
 są niezgodne z prawem;
 naruszają dobro osobiste osób trzecich, lub innych Uczestników.
Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a jeżeli Uczestnik został
już nagrodzony, wezwać go do zwrotu nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,
jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. O ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie
Organizator jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Uczestników Konkursu i przedstawić każdemu
Uczestnikowi zmieniony regulamin (mailowo) do ponownej akceptacji.
4. Przypadki szczególne nieokreślone w niniejszym Regulaminie będą rozpatrzone przez Organizatora.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2020
Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

(Dołączyć do pracy Konkursowej!!!)

……………..…………………………………………..
( Miejscowość, data)

pieczęć szkoły

Wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI !!!
……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

Województwo / powiat / gmina

Telefon Szkoły Podstawowej (SP)

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

Miejscowość (SP)

e-mail (SP)

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

Nazwa i numer Szkoły Podstawowej (SP)

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

Ulica, nr budynku SP

Telefon os. do kontaktu

Kod pocztowy

……………………………………………………………
Poczta

……………………………………………………………………………………..…
e-mail os. do kontaktu

Niniejszym
zgłaszam
Szkołę
Podstawową
w
…………..…………………………………………………………………………..…
( miejscowość )
do udziału w KONKURSIE „Ratujemy i Uczymy Ratować”, organizowanym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu.

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
1.

administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738;
tel.: 22 852 32 14,
2. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl;
3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
a.
dopuszczenia Ciebie do Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz na potrzeby oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Plakatu
(Art. 6 ust 1 pkt. b);
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym nagród rzeczowych wręczanych w konkursie
(Art. 6 ust 1 pkt. c RODO);
4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie
z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:
a.
w ramach nadesłanych z pracami oświadczeń o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Plakatu, przez cały czas kiedy będziemy korzystać
z nadesłanych na konkurs prac (Art. 6 ust 1 pkt. f RODO);
b. okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbył się konkurs, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzonym
konkursem (Art. 6 ust 1 pkt. f RODO);
c.
okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbył się konkurs, wynika to z przepisów finansowo-księgowych zawiązanych z rozliczeniem
przeprowadzonej licytacji (Art. 6 ust 1 pkt. c RODO);
7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w KONKURSIE „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Jesteś zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w KONKURSIE;
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Fundację WOŚP, w celu wzięcia udziału w KONKURSIE
„Ratujemy i Uczymy Ratować” i bieżącą komunikacją związaną z działalnością KONKURSU.

Pracę KONKURSOWĄ wraz z Formularzem wyślij na adres:
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Ul. Dominikańska 19c
02-738 Warszawa
Z dopiskiem: KONKURS RUR

………………………………………………………………………..
Czytelny podpis nauczyciela
uczestniczącego w Konkursie
(os. do kontaktu)

