
Regulamin konkursu „Pokaż co myślisz” 

 

 

§ 1. Konkurs 

 

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest 

skierowany do osób w wieku 13-17 lat. 

(zwanych dalej:  „Uczestnikami Konkursu”). 

 

 

§ 2. Organizator Konkursu 

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, 

wpisaną do rejestru organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS0000204426 (zwana dalej „Organizator”). 

 

§ 3. Czas Trwania Konkursu 

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 listopada 2017 roku i kończy 22 grudnia 2017 roku według 

poniższego harmonogramu: 

1) Rozpoczęcie Konkursu – 20 listopada 2017 r. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie, 

2) Koniec przyjmowania zgłoszeń do udziału Konkursie – 20 grudnia 2017 r., godz. 23.59.59, 

3) Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia  2017 r. na stronie www.digitalyouth.pl/konkurs oraz na 

fanpejdżu Digital Youth na Facebooku. 

 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1) W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku 13-17 lat.   

2) Zadaniem uczestnika jest: 

a)  stworzenie mema, plakatu albo komiksu (zwanych dalej grafiką)  na jeden z tematów: 

-cyfrowe prawa, 

-zagrożenia związane z nowymi technologiami, 

-ochrona prywatności. 

b) opublikowanie grafiki w sieci z hasztagiem #RODO i/albo #GDPRHaveYourSayPL, ustawienia 

dotyczące konkursowych grafik muszą mieć ustawienia ‘publiczne’.  

c) wysłanie grafiki na adres redakcja@digitalyouth.pl, wraz z linkiem do materiału, imieniem i 

nazwiskiem twórcy i adresem. 

http://www.digitalyouth.pl/konkurs
mailto:redakcja@digitalyouth.pl


3) Uczestnik oświadcza, że zadanie opisane w punkcie 2, będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości 

i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.  

4) Uczestnik do zgłoszenia dołącza oświadczenie, iż wyraża zgodę na umieszczenie swojej pracy na 

stronie internetowej www.digitalyouth.pl/forum/konkurs oraz na fanpejdżu Digital Youth na Facebooku. 

 

§ 5. Wyłonienia zwycięzców 

 

1) W ramach Konkursu nagrodzonych zostanie 10 zwycięzców.   

2) Wyłonienia zwycięzców dokona 3 osobowe jury składające się z przedstawicieli Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę.  

3) Jury dokonuje oceny inicjatyw biorąc pod uwagę pomysłowość i kreatywność. 

4) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

§ 6. Nagrody 

 

1) Przyznanych zostanie 10 nagród: deskorolek cruiser Alliance 01. 

 

§ 7. Reklamacja 

 

1) Wszelkie pytania, wątpliwości i reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy 

kierować do Organizatora konkursu, na adres e-mail: dyf@digitalyouth.pl 

2) Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora Konkursu w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania pytania lub reklamacji. 

 

§ 8. 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. 

§ 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1) Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do Konkursu, 

niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.). 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, 03-932 Warszawa. 

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

 

1) Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

uzasadnionych przypadkach. 

2) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym 

numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.digitalyouth.pl 

3) Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści. 

4) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

5) We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa. 

 


