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1.  Organizatorem Konkursu jest Fundacja charytatywna Beneficjum ul. Sienna 72 lok. 1, 00-833 Warsza-

wa.

2. Konkurs trwa od 02.06.2021r. do 16.07.2021r. włącznie.

3. Prace powinny zostać nadesłane do 30 czerwca 2021r. włącznie. Prace, które zostaną nadesłane po 

terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

4. Konkurs skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (lub uczestników zajęć plas-

tycznych w OPS-ach, Śds-ach itp.), które znajdują się na terenie Polski (wymagana jest zgoda rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w konkursie).

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Temat konkursowy brzmi „Dobro moimi oczami”. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, które w 

ciekawy sposób przedstawiają czym jest dla nich dobro. Interpretacja tematu pozostaje dowolna.

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

8. Nie ma określonych wymagań technicznych - dowolna technika np.: malarstwo, kolaż, fotografia, itp.,

9. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których 

znajdują się znaki wodne, daty, podpisy - nie mogą brać udziału w Konkursie.

10. Prace powinny mieć nazwę wg schematu: IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ

11. Prace należy przesłać na adres Fundacji na własny koszt lub bezpośrednio w biurze Fundacji w godzin-

ach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku, Fundacja nie ponosi kosztów przesyłki oraz nie zwraca kosz-

tów dojazdu.

12. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza dostępnego na naszej stronie. Przesłanie 

samych prac bądź tylko formularza nie będzie akceptowane. Konieczne jest również dołączenie zgody 

rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie.

13. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu 

pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i 

korzystania z pracy na Fundacje charytatywną Beneficjum, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szcze-

gólności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z 

konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościo-

we, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem 

i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.

14.  Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, 

wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym.
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15. Uczestnik konkursu, wysyłając prace oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz 

wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także na publikację 

podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych.

16. W celu organizacji konkursu Fundacja pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie 

wskazanym w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

17. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja charytaty-

wna Beneficjum, ul. Sienna 72 lok. 1, 00-833 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 

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).

18. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1) Prace plastyczne oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu 

nagród. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organiza-

tor daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania pouf-

ności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

2) Jury przyznaje nagrody za uzyskanie I, II, III miejsca. 

3) W Konkursie przewidziana jest również nagroda publiczności. Prace konkursowe zostaną opub-

likowane na stronie FB Organizatora konkursu: https://www.facebook.com/beneficjum, gdzie odbędzie 

się głosowanie. Głosowanie będzie trwać od 01.07.2021r. do 14.07.2021r. Praca z największa ilością 

głosów zdobędzie nagrodę publiczności.

4) Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 16.07.2021r.

5) Nagrody przewidziane w Konkursie będą przyznane w następujący sposób: 

- Miejsce I – 3 osoby, zestaw narzędzi malarskich w kwocie 200 zł; 

- Miejsce II – 3 osoby, zestaw narzędzi malarskich w kwocie 150 zł; 

- Miejsce III – 3 osoby, zestaw narzędzi malarskich w kwocie 100 zł; 

- Nagroda publiczności – 1 osoba, zestaw narzędzi malarskich w kwocie 200 zł. 

Odbiór nagród zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników bezpośrednio z uczestnikami Konkursu 

(wygranymi) poprzez kontakt telefoniczny. 

19. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac konkursowych w ramach 

wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.
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