Regulamin Konkursu
na najlepszy Film do kampanii społecznej „Nie spal się na starcie”
ORGANIZATOR.
Fundacja Aflofarm z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000654139, NIP: 731-20-54-073, REGON: 366140105,
UCZESTNIK.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna w wieku od lat 12 do 18 lat, która:
- w dniu zgłoszenia Filmu do konkursu ukończyła 12 rok życia oraz nie ukończyła 19 roku życia.
- zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- nie zajmuje się profesjonalnie fotografią i filmowaniem, w szczególności: nie prowadzi
działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych i video i/lub nie
świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada wyższego wykształcenia
w zakresie fotografii;
- w okresie od 10.01. 2018 do 23.06 2018 roku wypełni formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie konkursowej www.niespalsienastarcie.pl oraz zgłosi Film do
konkursu.
CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.01.2018 roku i trwa do dnia 23.06. 2018 roku.
TEMATYKA KONKURSU
Konkurs pod hasłem „Nie spal się na starcie” ma na celu promocję zdrowego trybu życia bez sięgania po
pierwszego papierosa.
KRYTERIA KONKURSOWE.
1. Praca konkursowa ma formę filmu trwającego nie dłużej niż 2 minuty ukazującego dlaczego nie wolno palić.
2. Zgłoszona praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie lub z pomocą innych osób spełniających
kryterium wiekowe Uczestnika.
3. Zgłoszone do Konkursu Filmy muszą być w formacie mp4, a wielkość
przesyłanego pliku nie może przekroczyć 150 MB.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową (Film). Wyjątek stanowią osoby,
które zgłosiły prace konkursowe do 28.02.2018. Uczestnicy, którzy do tego czasu wysłali pracę konkursową
mogą zgłosić jeszcze jedną do dnia 23.06.2018.
5. Zabronione jest zgłaszanie Filmów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami - takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje obiektywna
ocena Organizatora.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu Konkursu lub
niespełniających innych zasad Konkursu.
8. Komisja oceniając prace będzie brało pod uwagę następujące czynniki:
- zgodność z tematyką Konkursu;
- oryginalność;
- jakość i estetykę przygotowania;
- zaangażowanie i stopień trudności wykonania;
9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
10. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez
Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.
11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie).
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.niespalsienastarcie.pl i wymaga
podania następujących informacji o Uczestniku:
- tytuł filmu;
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość);
- telefon kontaktowy;
- adres e-mail;
- data urodzenia;
- wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
2. W przypadku Uczestnika, który z chwilą zgłoszenia pracy na konkurs nie ukończył 18 lat konieczne
jest przesłanie zgody na udział w konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia w formie oświadczenia, iż:
- zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego warunki;
- nie zajmuje się fotografią i filmowaniem zawodowo;
- otrzymał zgodę osób występujących w filmie na publikację ich wizerunku i/lub
Głosu oraz artystycznego wykonania;
4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i powinien zawierać wszystkie niezbędne
załączniki (plik w formacie PDF, zgoda rodziców jeśli jest wymagana).
PRAWA AUTORSKIE
1. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, a tym samym udział w Konkursie jest
równoznaczne z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do Konkursu jest wynikiem własnej twórczości
Uczestnika i nie narusza żadnych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do Filmu i jego wszystkich elementów składowych.
3. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej pracy na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także
podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że następujące prawa autorskie do materiałów
zawartych w którymkolwiek zgłoszeniu (nawet jeśli nie zostanie ono wybrane jako zwycięskie) są nabywane
przez Organizatora w pełnym dozwolonym przez prawo zakresie:
- utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Filmu;
- wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy Filmu;
- publiczne rozpowszechnianie Filmu, jego wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym w tym za pośrednictwem Internetu;
- dołączenie Filmu do innych utworów;
- prawo do dokonywania zmian w Filmie (praw zależne) mających na celu ich przygotowanie do publikacji,
kopiowanie lub udostępnianie publiczności, tłumaczenie itp.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do Organizatora wszelkich praw
związanych z własnością intelektualną, tytułami i elementami powiązanymi z Filmem. Uczestnik zobowiązuje się
wykonać czynności prawne lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom
przekazania praw do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek przeszkody ze strony Uczestnika.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać, reprodukować, adaptować,
tłumaczyć, dokonywać digitalizacji, publikować, wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w
inny sposób wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w żaden sposób do tego
zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.
7. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym
dozwolonym przez prawo zakresie, korzystania z wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz
Organizatora do lub dla dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem
uczestnictwa w Konkursie. Bez wyłączeń i ograniczeń, Uczestnik zgadza się i zapewnia, że ani Organizator,
ani żadna inna osoba nie jest zobowiązana do identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga
tego prawo.
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że Film jest jego własną i oryginalną
pracą, nie kopią, ani nie zawiera prac osób trzecich oraz, że korzystanie z Filmu przez Organizatora lub podmioty
z nim stowarzyszone w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Poprzez przystąpienie do
Konkursu Uczestnik zgadza się zabezpieczać i chronić Organizatora, jego podmioty stowarzyszone, członków
zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjobiorców i klientów przed wszelkimi roszczeniami (w tym
dotyczącymi uzasadnionych kosztów prawnych) zgłaszanymi przez osoby trzecie w odniesieniu do użycia przez
Organizatora lub jego podmioty stowarzyszone lub licencjobiorców Filmu Uczestnika lub wynikające z naruszenia

przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami przez
osoby trzecie, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora i weźmie na siebie pełną i wyłączna
odpowiedzialność za takie roszczenia.
9. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik zobowiązuje się bezwarunkowo do dostarczenia na wniosek
Organizatora wszelkich dodatkowych informacji, odnoszących się do wykonanego przez siebie Filmu.
10. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania Filmów powiązanych z
Konkursem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, skracania i usuwania Filmów zgłoszonych przez
Uczestnika.
OGRANICZENIA CO DO FILMU i KONKURSU
1.

Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu w celu wyrażania poglądów politycznych i

religijnych.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera materiały obraźliwe,

szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne,
agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny
sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrego smaku i przyzwoitości lub które Organizator,
według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.
3.

Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem i innymi rozporządzeniami ani naruszać dóbr osób

trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści,
fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy.
4.

Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi.

5.

Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać, publikować, wysyłać w wiadomościach e-mail lub w inny

sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów
komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości
korzystania z oprogramowania lub urządzeń umieszczonych na Stronie internetowej.
6.

Uczestnicy Konkursu nie mogą kupować lików.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w konkursie i usunięcia

Filmów z Konkursu, jeśli są one niezgodne z Regulaminem.
KOMISJA
Skład komisji konkursu:
Zarząd Fundacji Aflofarm i wybrani ambasadorzy kampanii
Komisja w dniu 01.07.2018 wyłoni 10 laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Filmy. Tak wybranych
10 filmów zostanie opublikowanych na profilu Nie spal się na starcie na Facebooku. Filmy, które zbiorą najwięcej
polubieni(like’ów) dostaną odpowiednio od 1 do 5 punktów. Film, który osiągnie największą liczbę polubień
otrzyma 5 punktów, następny 4 punkty itd. Następnie swoje punkty od 1 do 5 dla poszczególnych Filmów przyzna

każdy z członków komisji konkursowej. Zwycięży film, który uzyska najwięcej punktów w podsumowaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji w trakcie trwania Konkursu.
WYNIKI KONKURSU
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 01.08.2018 roku.
NAGRODY
1.

Nagrody przewidziane w Konkursie to:

a)

1 nagroda: 10 tysięcy zł,

b)

2 nagroda 5 tysięcy zł

c)

3 nagroda 3 tysiące zł

d)

nagrody pocieszenia: 10 kamer Go Pro – po jednej dla każdej drużyny, która przejdzie do finałowej 10

(etap głosowania na Facebooku)
W przypadku gdy Film jest pracą zbiorową, o podziale nagrody decydują wspólnie współautorzy i jest to ich
decyzja autonomiczna w którą Organizator nie ingeruje.
2.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty

rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail i telefonicznie. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane kurierem
Laureatom Konkursu do dnia 15 maja 2018 roku.
3.

Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana Lauretatowi i

nie może zostać na nikogo scedowana przez niego.
4.

Nagroda, które nie została odebrana z jakiegokolwiek powodu, pozostaje własnością Organizatora. W

przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.
5.

Organizator jako fundator przyznanej nagrody ufunduje dla laureata dodatkową nagrodę

pieniężną stanowiącą 11,11% wartości nagrody rzeczowej, stanowiącej podatek dochodowy od osób
fizycznych (Dz. U. 2012.361 t.j. z póź. zm.), który laureat jest zobowiązany zapłacić w wysokości 10%
wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi, ale zostanie
potrącona i przekazana przez Organizatora (jako płatnika) na pokrycie należnego podatku dochodowego.
6.
a)

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody:
w przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie laureatów Konkursu z powodu braku odpowiedniej ilości

uczestników (minimum 3);
b)

z uwagi na za niski poziom Filmów zgłoszonych do Konkursu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po
stronie administratora serwera.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie

naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje
lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator
zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w
zdaniu poprzednim.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
5. Organizator nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie żadnego ze swoich obowiązków, jeżeli niemożność
była spowodowana przeszkodą poza jej rozsądną kontrolą i nie można było w rozsądny sposób oczekiwać, że
taka przeszkoda będzie wzięta pod uwagę w czasie zawierania niniejszej Umowy, lub że będzie można jej
uniknąć lub pokonać ją czy jej konsekwencje (siła wyższa).
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani
z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Jego użycie na potrzeby
organizacji

przeprowadzenia

Konkursu

następuje

zgodnie

z postanowieniami regulaminu serwisu facebook.com. Celem Konkursu jest promocja profilu Nie spal się na
starcie na facebooku.
DANE OSOBOWE.
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu (adres e-mail) będą

przetwarzane w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4.

Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną

poddane anonimizacji.
5.

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych przez Organizatora.
6.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu i będą

przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji (czyli do 3 miesięcy od momentu
zakończenia Konkursu). Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie
swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany
w Regulaminie adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail: fundacja@aflofarm.pl
AKCEPTACJA REGULAMINU.
Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu

oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
RELAMACJE.
1.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od

ogłoszenia laureatów Konkursu poprzez wysłanie wiadomości na fundacja@aflofarm.pl
2.

Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator

rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora
Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacji.
3.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. W przypadku braku akceptacji

decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych

w

Regulaminie

oraz

na

przetwarzanie

jego

danych

osobowych

na

zasadach

określonych

w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji Konkursu.
2.

Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.
4.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Uczestnika.
5.

Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.

6.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego

zakończenia.

