REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„TWOJA ULUBIONA POSTAĆ Z KURSÓW HD”
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs „TWOJA ULUBIONA POSTAĆ Z KURSÓW HD” zwany dalej Konkursem,
organizowany jest przez Joannę Cesarz – Krzystanek Mastera Franczyzy Helen Doron oraz
Partnerów Franczyzy – Olkusz, Kraków (zwanych dalej „Organizatorem”). Niniejszy dokument
(zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów do 6 roku życia (data złożenia pracy),
uczęszczających na kursy w szkołach Helen Doron z terenu Mastera Franczyzy.
3. Konkurs trwa od 16.11. 2017 r. do 31.03. 2018 r.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
5. Opiekunowie prawni Uczestników zobowiązani są do podpisania zgody na
rozpowszechnianie wizerunku Uczestników w ramach Konkursu, w tym w szczególności na
publikację wizerunku i pracy plastycznej dziecka na stronach internetowych i profilach w
serwisach społecznościowych Organizatora także po zakończeniu konkursu. Odpowiedni
formularz jest załącznikiem do regulaminu.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach organizacji Konkursu oraz marketingowych przez Organizatora.
Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).
Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej
„Komisją”).
8. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora.
9. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny i wyłączny dokument określający zasady uczestnictwa
w Konkursie.
§ 2 Przebieg Konkursu i zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów do 6 roku życia (data złożenia pracy),
uczęszczających na kursy w szkołach Helen Doron z terenu Mastera Franczyzy.
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2. Uczestnicy Konkursu wykonują własnoręcznie prace plastyczne dowolną techniką (np.
rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane). Praca może być wyklejanką, wydzieranką,
wycinanką, może łączyć różne techniki: kredki, farby, papier kolorowy.
3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:
1. Imię i nazwisko autora
2. Wiek/klasa
3. Nazwa szkoły, przedszkola
4. Adres szkoły Helen Doron, do której dziecko uczęszcza
5. Numer telefonu/e-mail Rodzica/Opiekuna
4. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły Helen Doron, do
której uczęszcza uczestnik:
a) pracę plastyczną w formie określonej w § 2 pkt.2
b) podpisaną zgodę opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku w ramach
Konkursu i po jego zakończeniu (formularz w załączniku do regulaminu).
5. Każda z osób biorących udział w Konkursie może oddać tylko jedną pracę.
6. Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych
w niniejszym Regulaminie.
7. Konkurs jest konkursem dwuetapowym.
8. PIERWSZY ETAP – polega na wyłonieniu spośród uczniów danej szkoły Helen Doron,
biorących udział w Konkursie trzech finalistów, których prace wezmą udział w drugim etapie
Konkursu. Prace uczniów zgłoszone w danej szkole są oceniane przez komisję w skład której
wejdą lektorzy danej szkoły. Aby zachować bezstronność, komisja dokonując wyboru nie
będzie miała wglądu w metryczkę (§ 2 pkt.3). Zostaną w ten sposób wyłonione 3 prace
finałowe.
9. DRUGI ETAP – spośród finalistów zostanie wyłonionych trzech laureatów konkursu. Szkoły,
których uczniowie biorą udział w Konkursie, przysyłają prace wyłonionych przez siebie
finalistów do Centrum Helen Doron w Krakowie (ul. Bronowicka 37, 30-084 Kraków). Każda
szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace finałowe do 10.04.2018. Nadesłane przez szkoły
prace zostaną ocenione przez wyłonioną przez Organizatora czteroosobową komisję. W
składzie komisji będzie co najmniej jeden artysta plastyk. Podobnie jak w pierwszym etapie
aby zachować bezstronność, komisja dokonując wyboru nie będzie miała wglądu w
metryczkę (§ 2 pkt.3).
10. Harmonogram Konkursu:
 Ogłoszenie Konkursu w szkołach : 16.11.2017 r.
 Termin składania prac przez uczniów: nie później niż 31.03.2018 r.
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 Ogłoszenie listy prac finałowych w poszczególnych szkołach: 10.04.2018 r.
 Termin przekazania prac finałowych do Centrum Helen Doron w Krakowie:
10.04.2018 r.
 Ogłoszenie wyników : 30.042018 r.
§ 3 Dodatkowe informacje
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z uczestników na postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej
oświadczenia, wypełnionego przez opiekunów prawnych dziecka, będącego załącznikiem
do Regulaminu Konkursu. Prace bez dołączonego oświadczenia nie biorą udziału w
Konkursie.
3. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr
osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i
zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony
praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Helen Doron
English nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich
przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
4. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
§ 4 Nagrody
1. Spośród finałowych prac, które wezmą udział w Konkursie („Uczestnicy”), wyłonionych
zostanie trzech laureatów („Zwycięzcy”).
2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody o wartości
I miejsce – nagrody o łącznej wartości 500 pln
II miejsce – nagrody o łącznej wartości 300 pln
III miejsce – nagrody o łącznej wartości 200 pln

3. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom podczas finału konkursu 13.05.2018. O miejscu i
czasie finału Organizator powiadomi Zwycięzców mailowo lub telefonicznie.
4. Wszyscy Finaliści ETAPU PIERWSZEGO (§ 2 pkt. 8) otrzymają dyplomy.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. W sprawach reklamacji i pytań dotyczących konkursu właściwym mailem kontaktowym
jest krakow.centrum@helendoron.pl oraz Olkusz@helendoron.pl

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem mają
charakter jedynie informacyjny.
Załącznik: Oświadczenie opiekunów prawnych

…...................................................
...............................................

(miejscowość, data)

...............................................
................................................
................................................
(imię i nazwisko oraz adres osób podpisujących oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia/autora) przez
Helen Doron English dla potrzeb przeprowadzenia KONKURSU PLASTYCZNEGO - „
Ulubiona Postać z kursów HD”
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest
dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz
żądania ich poprawienia lub usunięcia.
Wyrażam również zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy zgłoszonej
do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w Internecie,
w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych
oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich
nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na
czas nieograniczony.
Wyrażam też zgodę na zamieszczenie przez Helen Doron English wizerunku
mojego
dziecka
na
stronach
internetowych
w
celach
związanych
z upublicznieniem fotorelacji z przebiegu konkursu.

..........................................
..........................................
Podpisy rodziców/opiekunów
prawnych

