Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze obchody 150 Rocznicy Powstania
Styczniowego
§ 1.
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze obchody 150 rocznicy Powstania
Styczniowego, zwanego dalej ,,Konkursem’’, jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zwana dalej „Kancelarią”.
2. Obsługę Konkursu zapewnia Sekretariat Konkursu. Sekretariatu Konkursu działa w Biurze
Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 00-902 Warszawa,
ul. Wiejska 10, tel. 022 695 11 75, e-mail: powstanie.styczniowe@prezydent.pl
3. Konkurs obejmuje wszystkie formy upamiętnienia, obchody i uroczystości związane
ze 150 rocznicą Powstania Styczniowego.
4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 11 października 2013 r., a rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi w dniu 11 listopada 2013 r. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie
stanowi załącznik do Regulaminu.
§ 2.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a także osoby prawne, organizacje, gminy, szkoły, grupy rekonstrukcyjne,
stowarzyszenia, które organizowały w 2013 roku obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Kancelarii.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie całości zgłoszenia pod adres mailowy
Konkursu:
powstanie.styczniowe@prezydent.pl
lub
adres
pocztowy
do
dnia
11 października 2013 r.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie
warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 3. oznacza akceptację wszystkich
punktów Regulaminu Konkursu. Ponadto uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych i w publikacjach wydawniczych Kancelarii
oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników
Konkursu.
5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do Kancelarii w
terminie określonym w ust. 3 z przyczyn od Kancelarii niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy
internetowych.
6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.
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7. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Kancelarię w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do
nich i do ich poprawiania.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 3.
Konkurs
1. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy, który będzie możliwy do pobrania na stronie
www.prezydent.pl w zakładce 150 rocznica Powstania Styczniowego,
b) raport z obchodów rocznicy podpisany przez uczestnika (raport o objętości max. 3 strony
tekstu w edytorze tekstu WORD, czcionka Calibri, rozmiar czcionki 12, rozmiar interlinii 1,5
wiersza),
c) dołączenie dostępnej dokumentacji zawierającej relacje z uroczystości (fotografie w formacie
JPG, notatki prasowe, filmy, wzmianki w Internecie, publikacje itp.).
2. Obchody będą oceniane ze względu na zasięg, integrację lokalnej społeczności, liczbę
współpracujących podmiotów, oryginalność pomysłu, wymowę nowoczesnego patriotyzmu,
w tym trwałe upamiętnienie Powstania Styczniowego.
§ 4.
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Ocena nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Jury powołane przez Kancelarię.
2. Jury biorąc pod uwagę wszystkie warunki wymienione w § 3 ust. 2 przyzna nagrody za:
a) I miejsce w Konkursie,
b) II miejsce w Konkursie,
c) III miejsce w Konkursie.
3. Jury może też przyznać wyróżnienia.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§ 5.
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w Pałacu Prezydenckim w dniu
11 listopada 2013 r.
2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagrody przez uczestnika
nagrodzonego w Konkursie z przyczyn leżących po jego stronie.
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§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Konkursu www.prezydent.pl.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować pod oficjalny adres e-mail Konkursu
powstanie.styczniowe@prezydent.pl.
3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie
z uczestnictwa w Konkursie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
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