REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizator Konkursu
1.1. Organizatorem 3 edycji corocznego Konkursu pn.: „Jestem lepszy od…” jest Fundacja Szansa
dla Niewidomych z siedzibą: ul. Chlubna 88, 03 - 051 Warszawa, NIP 1132295659,
KRS 0000260011.
1.2. Organizator powoła Kapitułę Konkursu, której zadaniem będzie ocena nadesłanych prac.
§2
Czas i miejsce trwania Konkursu
2.1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 lipca 2018 r. i trwa do 15 października 2018 r.
2.3. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu mija 1 października 2018 r.
§3
Przedmiot Konkursu
3.1. Celem tegorocznej edycji Konkursu „Jestem lepszy od…” jest wydanie publikacji „Wybitni
polscy niewidomi i ich praca dla Niepodległej Rzeczpospolitej”. Tematyka Konkursu jest związana
z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
3.2. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie historii budowania Niepodległej Rzeczypospolitej
w latach 1918-2018 z perspektywy środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Dopuszczalny
jest również opis inicjatyw polskich lub zaborców (o ile zaowocowały dobrem dla niepodległej
ojczyzny) sprzed roku 1918. Uczestnicy mogą odtworzyć historię poszczególnych osób, grup
społecznych, miejsc wydarzeń i przedsięwzięć istotnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku
oraz dla całego narodu.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1 Udział w Konkursie polega na zgłoszeniu przez Uczestnika propozycji napisania autorskiej pracy
na temat „Wybitni polscy niewidomi i ich praca dla Niepodległej Rzeczpospolitej”.
4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie
własne, nigdzie indziej niepublikowane teksty.
4.3. Uczestnik Konkursu przesyła zgłoszenie konkursowe wyłącznie w formie mailowej na adres
niewidomirzeczpospolitej@szansadlaniewidomych.org, podając następujące informacje:






tytuł proponowanego tekstu, który po ewentualnym wyborze przez Kapitułę Konkursu
stanie się rozdziałem w powstającej publikacji,
imię i nazwisko autora,
krótką informację o sobie,
adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
telefon kontaktowy,





adres e-mail,
datę urodzenia,
wykształcenie – ukończona uczelnia, wydział i uzyskany tytuł naukowy.

4.4. Uczestnik Konkursu przesyła:
 informację w punktach o zgłaszanym tekście, który w razie wybrania go przez Kapitułę
Konkursu stanie się rozdziałem planowanej publikacji – abstrakt,
 próbkę proponowanego tekstu na co najmniej 3600 znaków ze spacjami,
 informację o planowanej objętości całego proponowanego materiału,
 informację o źródłach, z których Uczestnik będzie korzystał,
 ewentualne zdjęcia, które Uczestnik będzie chciał zamieścić w planowanej publikacji.
4.5. Powyższe informacje będą podstawą do wyłonienia zwycięzców Konkursu.
Staną się oni Współautorami publikacji i napiszą zaproponowany przez siebie rozdział.
Publikacja będzie więc zbiorem rozdziałów Autorów, którzy wejdą w skład zespołu redakcyjnego.
Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jeden temat i tekst. W publikacji może się zatem
znaleźć więcej niż jeden rozdział tego samego Autora.
4.6. Nadesłane prace powinny być: zgodne z prawdą historyczną, prawem oraz dobrymi
obyczajami, nie naruszać dóbr osobistych żadnych osób fizycznych oraz prawnych.
O tym, że praca zakłóca powyższe zasady, decyduje Kapituła Konkursu.
4.7 Publikacja będzie zawierała zdjęcia, które przekażą Autorzy rozdziałów.
Autorzy oświadczają, że posiadają prawa do zdjęć zamieszczonych w publikacji.
W przypadku zdjęć, do których prawa mają inne osoby, Autorzy przekazują Organizatorowi
informacje o właścicielach praw do tych zdjęć.
4.8. Wysłanie zgłoszenia oznacza udział w niniejszym Konkursie oraz akceptację niniejszego
Regulaminu Konkursu i jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
 zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość
praw autorskich,
 Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o jego zgłoszeniu oraz na wielokrotne
publikowanie nadesłanej przez niego pracy lub jej fragmentów do celów promocyjnych
związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji) oraz do celów
marketingowych Organizatora,
 Laureat Konkursu wyraża zgodę na publikację pełnego tekstu w publikacji oraz fragmentów
do celów promocyjnych.
4.9. Uczestnicy Konkursu nadsyłają zgłoszenia w formacie doc/docx i rtf.
§5
Ocena prac biorących udział w Konkursie
5.1. Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu, która wybierze najciekawsze
propozycje.
Kapituła
może
wskazać
dowolną
liczbę
Laureatów
Konkursu.
Decyzje Kapituły są przekazywane Organizatorowi Konkursu i przez niego zatwierdzane.
Organizator zdecyduje o liczbie Laureatów zgodnie z planowaną wielkością publikacji. Decyzja o tej
wielkości zostanie podjęta na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń; zależy od jakości
zgłoszonych propozycji.

5.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas organizowanej przez
Organizatora na Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w dniach 13-15 października 2018 r.
§6
Nagrody w Konkursie
6.1. Nagroda w Konkursie obejmuje:
 uczestnictwo w publikacji. Autorzy nagrodzonych rozdziałów stają się członkami zespołu
redakcyjnego i otrzymają propozycję zawarcia z nimi stosownych umów autorskich,
 gratyfikacje finansowe dla trzech - najwyżej ocenionych przez Kapitułę propozycji,
 dyplomy dla pozostałych Uczestników,
 zaproszenie na premierę książki.
6.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty
ostatecznej decyzji Organizatora, na adres e-mail lub telefonicznie.
6.3. Organizator podpisze umowy autorskie z wybranymi Autorami, na podstawie których
otrzymają oni wynagrodzenie.
6.4 Umowy z Laureatami będą zawierały zobowiązanie Autora do przeniesienia Organizatora,
na zasadzie wyłączności, autorskich praw majątkowych do tekstu bezpłatnie i bezterminowo,
o którym mowa w § 5 ust. 5, obejmujących prawo jego wykorzystywania na następujących polach
eksploatacji:
 utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,
 zamieszczanie całości lub części rozdziału w informatorach, katalogach, biuletynach
i podobnych wydawnictwach Organizatora,
 wprowadzanie do pamięci komputerów,
 rozpowszechnianie w sieci informatycznej,
 udostępnianie osobom trzecim,
 przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym
w przepisach poprzedzających.
6.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła nastąpi z chwilą przekazania zgłoszenia
do Konkursu oraz pełnego tekstu przez Autora na rzecz Organizatora. Przekazanie autorskich praw
majątkowych zgodnie z wolą stron odbywa się w sposób nieodpłatny, w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.
6.6. Organizator zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste Autora.
§7
Odpowiedzialność Organizatora
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie
od Uczestnika zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z przyczyn
leżących po stronie administratora serwera.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna

z prawem, dobrymi obyczajami lub będzie naruszać prawa osób trzecich. Organizator zastrzega
sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora
w związku z niespełnieniem przez Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Konkursu.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
§8
Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.szansadlaniewidomych.org.
8.2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.
Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania
wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych
jest niezbędne w celu udziału w Konkursie.
8.3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 „RODO”), informujemy, że:
 dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału
w Konkursie, wyboru Laureatów i realizacji publikacji,
 Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Szansa dla Niewidomych
z siedzibą w: 03-051 Warszawa, ul. Chlubna 88; NIP 1132295659, KRS 0000260011
 poprzez
kontakt
mailowy
z
Organizatorem
za
pomocą
adresu
niewidomirzeczpospolitej@szansadlaniewidomych.org
Uczestnik
może
uzyskać
informacje o przysługujących mu uprawnieniach,
 Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika
na podstawie przesłanego zgłoszenia,
 w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w podpunkcie pierwszym
§ 9 ust. 4., odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Organizatorem
przetwarzają dane osobowe,
 dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to konieczne.
Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego dane zostały zebrane, dane będą ̨
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi lub przez okres niezbędny z uwagi na ochronę przez roszczeniami;
8.4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału
w Konkursie.

