Regulamin konkursu „Digital Youth - konkurs na tekst”

§ 1. Cele Konkursu
Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu

zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego wykorzystania internetu, i dzielenia się swoimi
pozytywnymi doświadczeniami oraz zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa online.

§ 2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul.
Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego w Krajowym
Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000204426 (zwana dalej „Organizatorem”).
§ 3. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 lutego 2017 roku i kończy 6 marca 2017 roku według poniższego
harmonogramu:
1) Rozpoczęcie Konkursu – 3 lutego 2017 r. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie,
2) Koniec przyjmowania zgłoszeń do udziału Konkursie – 3 marca 2017 r., godz. 23.59.59,
3) Ogłoszenie wyników nastąpi 6 marca 2017 r. na stronie http://digitalyouth.pl/ i
facebook.com/magazyn.numanuma.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1) Konkurs jest skierowany do czytelników bloga digitalyouth.pl (zwanych dalej: „Uczestnikami
Konkursu”).
2) W Konkursie może brać udział młodzież w wieku 13-17 lat
3) Zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu dotyczącego pozytywnego i kreatywnego wykorzystania
internetu lub bezpieczeństwa online.
Tekst może dotyczyć:
1. Pozytywnego wykorzystania internetu przez autora tj. opis zastosowania internetu do
rozwijania swoich zainteresowań, opis projektu autora takiego jak: blog, fanpage, strona
internetowa kanał na YT itp.,
2. Projektu wykorzystującego pozytywnie internet np. blog, fanpage, strona internetowa kanał na
YT. Projekt powinien być nowy i dopiero zdobywać popularność,
3. Sytuacji związanej z zagrożeniami internetowymi, których autor był świadkiem z
uwzględnieniem reakcji na zagrożenie i jej efektem.

Tekst może być w formie: artykułu, wywiadu, relacji z wydarzenia.

oraz wysłanie zgłoszenia na adres redakcja@digitalyouth.pl

4) Tekst powinien mieć długość 3500-5000 znaków bez spacji.
5 Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać: artykuł w formacie DOC lub DOCX na jeden z tematów
wskazanych w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu, skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela
ustawowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, imię i nazwisko twórcy, adres,
email oraz telefon kontaktowy.
6) Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: redakcja@digitalyouth.pl
7) Można zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy konkursowej
przez tego samego Uczestnika, Organizator podda ocenie tylko chronologicznie ostatnią złożoną pracę
konkursową.
8) Uczestnik konkursu musi być autorem samodzielnie przygotowanej pracy konkursowej, która nie
może być pracą zbiorową, wcześniej publikowaną lub zgłaszaną do innego konkursu.
§ 5. Wyłonienia zwycięzców
1) W ramach Konkursu nagrodzonych zostanie 3 Uczestników. Przewidziana jest jedna nagroda za
zajęcie pierwszego miejsca i dwie równorzędne nagrody za zajęcie drugiego miejsca.
2) Wyłonienia zwycięzców dokona 3 osobowe jury składające się z przedstawicieli Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę.(redakcji digitalyouth.pl)
3) Jury dokonuje oceny tekstów biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu oraz jakość.
4) Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Uczestników, którzy złożą prace konkursowe
zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności, prace
naruszające prawa osób trzecich, a także prace, które nie będą spełniać innych wymagań określonych w
Regulaminie.
5) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
§ 6. Nagrody
1. Nagroda za 1 miejsce – kamera sportowa o wartości ok. 400 zł
2. Nagroda za 2 miejsce – 2 głośniki bezprzewodowe o łącznej wartości o wartości 100 zł każdy.
§ 7. Reklamacja
1) Wszelkie pytania, wątpliwości i reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy
kierować do Organizatora, na adres e-mail: redakcja@digitalyouth.pl.
2) Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania pytania lub reklamacji.
§ 8. Prawa autorskie
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej zostało uregulowane w
Załączniku nr 1 do Regulaminu, zawierającym oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika
konkursu.
§ 9 Zgoda na przesyłanie informacji
Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
§ 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych została uregulowana w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
zawierającym oświadczenie Uczestnika konkursu oraz jego przedstawiciela ustawowego.
§ 11. Postanowienia końcowe

1) Informacje o konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej
Organizatora www.digitalyouth.pl/konkurs
2) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3) Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
uzasadnionych przypadkach.
4) Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści.
5) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.digitalyouth.pl
6) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu, w szczególności, jeżeli zostaną
zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków konkursowych.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku kontaktu z Uczestnikami
Konkursu.
8) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu.
9) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu decyduje Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu

___________________________________________
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

___________________________________________
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika konkursu

___________________________________________
Tytuł pracy konkursowej

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
1) Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
2) Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Fundację Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie
przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa – autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa
zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu,
połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa
majątkowe do utworu.
3) Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie złożenia oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne bezpłatnie, na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych,
zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i
czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych
typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był
możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
4) Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie
wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

5) Oświadczam, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i
praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

___________________________________________
Data i podpis autora (dziecka)

___________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu

1) Stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2016 r poz. 922), poprzez przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika konkursu przez Organizatora, w celach związanych z Konkursem.
2) Dane osobowe udostępnione w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 922).
Za przetwarzanie danych odpowiada Organizator – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w
Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
4) Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa.

___________________________________________
Data i podpis autora (dziecka)

___________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego

