REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
pt. "Profilaktyka jest w obowiązku, gdy z rakiem nie chcesz być w trwałym związku"
1. Postanowienia ogólne. Organizatorem konkursu: „Profilaktyka jest w obowiązku,
gdy z rakiem nie chcesz być w trwałym związku” jest Stowarzyszenie Krakowski Komitet
Zwalczania Raka – Kraków, działające na rzecz Centrum Onkologii ul. Garncarska 11, działające
na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami) oraz Statutu KKZR - wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS
0000376025 w dniu 17.01.2011 r. (zmiany z dnia 20.06.2016).
2. Adresatem konkursu są osoby fizyczne, w szczególności uczniowie szkół podstawowych,
średnich oraz studenci.
3. Celem konkursu jest ukazanie wartości jaką stanowi życie i propagowanie idei badań
profilaktycznych.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w 2-ch etapach.
Pierwszy etap
Od dnia ogłoszenia w internecie (www.kkzr.pl) do dnia 08.02.2019 r. wykonanie prac plastycznych
- plakatów o max. wymiarach 100-70 cm (technika wykonania prac dowolna) i przesłanie ich drogą
elektroniczną na adres: zwalczanieraka.kr@op.pl
- Wykonana praca winna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, a w mailu musi znajdować
się oświadczenie, iż jest to praca wykonana samodzielnie,
- W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przesłanie oświadczenia o zgodzie na udział
i warunki konkursu przez Rodziców ewentualnie innych pełnomocników prawnych,
- Z dniem przesłania pracy wszelkie prawa autorskie przechodzą na rzecz Stowarzyszenia
Krakowski Komitet Zwalczania Raka - organizatora konkursu,
- Plakaty, które mogłyby obrażać czyjeś uczucia religijne lub obyczajowe zostaną wyłączone
z udziału w konkursie.
Drugi etap
W dniach 12.02.2019 - 21.03.2019 r. przesłane na konkurs plakaty wezmą udział w głosowaniu
internetowym,
- Plakaty w ilości 24 prac, które zdobędą największą liczbę głosów internautów, zostaną
wystawione w Holu Kamiennym przy Placu Wszystkich Świętych, w dniach 03.04. - 17.04.2019 r.,
- Warunkiem udziału w wystawie wybranych przez internautów prac jest dostarczenie ich do dnia
20.03.2019 r. do organizatora (miejsce ustalimy mailem) pod rygorem nie wzięcia udziału
w wystawie,
- Zwycięzcom konkursu internetowego zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, a za zajęcie
1,2,3 miejsca organizator przyzna nagrody w postaci albumów,
- Organizator nie odpowiada za naruszenie przez uczestnika konkursu praw osób trzecich.
Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę uczestnika i akceptację zasad konkursu
zawartych w Regulaminie. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu
zasad określonych w ust z dnia. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 144,
poz. 926 ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w internecie na naszej stronie www.kkzr.pl z danymi
zwycięzców, na co autorzy prac biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę.
UWAGA – Każdy uczestnik, który wyśle pracę konkursową otrzyma potwierdzenie mailem
– by zapewnić o odbiorze pracy konkursowej (prosimy ew. o podanie nr telefonu).
Czekamy na uczestników - POWODZENIA

