
 
Regulamin Konkursu Moje „Psie troski” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady konkursu czytelniczo -plastycznego na projekt 

okolicznościowej kartki pocztowej i okolicznościowego znaczka pocztowego („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej  , z siedzibą  

przy ul. Broniewskiego 9, 84-239 Bolszewo, Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej 

zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:  0000512596, Towarzystwo 

Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: 5882404652, 

Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej otrzymało numer identyfikacji REGON: 

222099624, Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej zwane dalej Organizatorem.  

3. Celem konkursu jest rozwój czytelnictwa, nauka empatii, miłości i szacunku, niesienie pomocy 

zwierzętom, a także rozwój umiejętności plastycznych. Nagrodą główną w Konkursie jest 

wyemitowanie przez PP nagrodzonego w każdej kategorii wiekowej projektu okolicznościowej kartki 

pocztowej i okolicznościowego znaczka pocztowego. 

4. Zadanie konkursowe polega na przeczytaniu lektury „Psie troski” i przygotowanie pracy  plastycznej - 

kartki pocztowej lub znaczka pocztowego  w konkursie Moje „Psie troski”, zwanych dalej „pracą 

konkursową”.  

5. Konkurs jest organizowany na terytorium RP w terminie od 7 listopada 2016 roku do 14 lutego 2017 

roku. Ogłoszenie wyników 1 czerwca 2017 roku w Dniu Dziecka. 

6. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie zostały określone w Regulaminie.  

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca wszystkie poniższe kryteria:  

a)  zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada polskie obywatelstwo,  

b) znajduje się w przedziale wiekowym 6 – 9 lat lub 10 – 13 lat 

c) w okresie od 7 listopada 2016 roku do 14 lutego 2017 roku prześle pracę konkursową, opisaną w niżej 

podany sposób i podpisaną przez jego opiekuna prawnego oraz dowód wpłaty – darowizny na 

„Edukację pro zwierzęcą i pomoc zwierzętom”. 

 

2. Opis pracy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:  

a) tytuł pracy 

b) imię i nazwisko,  

c) adres zamieszkania uczestnika (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),  



d) telefon kontaktowy,  

e) kontaktowy adres e-mail,  

f) data urodzenia uczestnika,  

g) oświadczenie, że praca konkursowa jest osobistym dziełem uczestnika Konkursu a jego prawa 

autorskie nie są niczym ograniczone.  

3. Praca powinna być opisana w sposób kompletny. W przypadku braków Organizator może nie 

uwzględnić w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.  

4. Opiekun prawny Uczestnika wysyłając pracę na Konkurs oświadcza tym samym, iż akceptuje 

Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz wyraża zgodę na bezpłatne 

upowszechnianie pracy publicznie. 

5. Pracę konkursową należy przesłać na adres: ul. Borecka 25,  03-034 Warszawa 

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz i uzyskać tylko jedną nagrodę.  

7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały nigdzie opublikowane   

i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.  

8. Praca konkursowa nie może zawierać treści naruszających ogólnie przyjęte wartości społeczno -

kulturalne.  

 

9. Nagrody w Konkursie są przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych 6 - 9 lat oraz 10 -13 lat. 

 

10.  Uczestnicy konkursu proszeni są o przekazanie darowizny w wysokości 7 zł (osoby będące członkami 

Szkolnych Kół „Anioły ze Szkoły” wpłacają 5 zł) na cele edukacji pro zwierzęcej i pomoc zwierzętom 

oraz organizację konkursu. Tytuł wpłaty „Edukacja pro zwierzęca i pomoc zwierzętom” od (imię i 

nazwisko ucznia) i nazwa szkoły na konto Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej 

mBank: 51 1140 2004 0000 3702 7521 3322 

 

 

§ 3 

Wymagania techniczne 

1. Pracę konkursową może stanowić wyłącznie praca plastyczna wykonana: na papierze, w formacie A4, 

dowolną techniką, możliwą do reprodukcji i zwielokrotnienia w postaci okolicznościowej kartki 

pocztowej. Praca konkursowa nie może zawierać przedstawienia wizerunku możliwych do 

zidentyfikowania osób fizycznych.  

2. Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie wszystkimi danymi .  

 

§ 4 

Zasady oceny i wyłonienia Laureata  

 

1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję konkursową składającą się                         

z nieparzystej liczby członków.  



11.  Komisja dokona selekcji nadesłanych Prac konkursowych, w każdej z dwóch kategorii wiekowych: 6 - 

9 lat oraz 10 -13 lat. 

12.  Komisja przygotuje także listę rezerwową, na której znajdzie się trzech kolejnych rezerwowych 

uczestników Konkursu z każdej kategorii wiekowej, którym może zostać przyznana nagroda                  

w przypadku wykluczenia z Konkursu pierwotnych laureatów.  

13.  Komisja oceniając Prace konkursowe będzie brała pod uwagę ich wartość artystyczną oraz unikalne 

spojrzenie na tematykę Konkursu.  

14.  Obrady Komisji są zamknięte i niejawne.  

15.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 01 czerwca 2017 roku. O rozstrzygnięciu Konkursu 

Organizator powiadomi nagrodzonych uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 

www.tozrp.pl  oraz www.aniolyzeszkoly.com.pl oraz drogą telefoniczną i mailową w terminie do 3 

(trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.  

16.  Przedstawiciel ustawowy laureata zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania 

drogą mailową lub telefoniczną informacji o przyznaniu nagrody Uczestnikowi, potwierdzenia 

otrzymania wiadomości (również drogą mailową lub telefoniczną). Brak oznaczać będzie rezygnację z 

nagrody.  

17.  W przypadku rezygnacji laureata, nagroda przyznawana jest osobom znajdującym się na kolejnych 

miejscach ma liście rezerwowej.  

18.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania uczestnika lub 

zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych Organizatorowi.           

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci 

prawo do otrzymania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przyznania 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

 

§ 5 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie dla Laureatów, w każdej z dwóch kategorii wiekowych są:  

I-III miejsce - emisja okolicznościowej kartki pocztowej przez Pocztę Polską („Emisja kartki”) oraz 

emisja znaczka pocztowego („Mój znaczek”) przez Pocztę Polską. 

2. Poczta Polska zobowiązana jest do oznaczenia autorstwa kartki.  

3. Organizator Konkursu z chwilą wydania każdemu Uczestnikowi nagrody nabywa autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne do nagrodzonej Pracy konkursowej – dalej jako Utwór. 

4. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 

Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do 

obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

1) Udzielania licencji na korzystanie z Utworu.  

5. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych 

utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci 

przeróbek, fragmentaryzacji, oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań 

podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata 

indywidualnego charakteru nadanego Utworom.  

 

 

 

 

 

 

http://www.tozrp.pl/
http://www.aniolyzeszkoly.com.pl/


 

 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego 

Regulaminu, Uczestnik traci prawo do przyznanej nagrody, a Organizator Konkursu będzie 

uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu spełniającego określone w Regulaminie 

warunki niezbędne do otrzymania nagrody.  

2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub 

niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku 

przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.  

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 ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm kurierskich, dostawców 

Internetu lub operatorów telekomunikacyjnych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu 

danych.  

6. Nagrody w Konkursie w postaci okolicznościowej  kartki pocztowej i znaczka pocztowego nie można 

zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.  

7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

ogłoszenia wyników (liczy się data stempla pocztowego), w formie pisemnej listem poleconym na 

adres Organizatora z dopiskiem - Reklamacja – Konkurs Moje ”Psie troski”. Reklamacja powinna 

zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładnie określoną przyczynę reklamacji. 

Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje 

Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Osoby, 

które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą 

nieprawdziwe informacje lub dane mogą zostać wykluczone z udziału w Konkursie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez 

przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania 

o tym Uczestników Konkursu za pośrednictwem Internetu na stronie www.tozrp.pl, 

www.aniolyzeszkoly.com.pl 

4. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych 

osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik 

ma prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, jak również działanie siły wyższej 

oraz za niespełnienie przez Uczestników wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

spełnienie ich po terminie trwania Konkursu.  

 


