Regulamin Konkursu
„Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady konkursu plastycznego na projekt okolicznościowej
kartki pocztowej oraz Neokartki „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu są Fundacja „Pocztowy Dar”, z siedzibą w Warszawie, kod 00 – 940
Warszawa, ul. Stawki 2 („Fundacja”) oraz Poczta Polska S.A., z siedzibą w przy ul. Stawki 2, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy wynosi 774 140 000,00 –
w całości wpłacony („PP”). PP oraz Fundacja mogą być w dalszej części Regulaminu łącznie zwane
Organizatorem.
3. Celem konkursu jest promowanie twórczości i indywidualnych zdolności niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży oraz nagrodzenie projektów graficznych okolicznościowych kartek pocztowych i
Neokartek. Nagrodą główną w Konkursie jest wyemitowanie przez PP nagrodzonego w każdej
kategorii wiekowej projektu kartki pocztowej.
4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu plastycznego kartki pocztowej promującej
„Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”, zwanej dalej „pracą konkursową”.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium RP w terminie od 26 marca 2014r. do 30 czerwca 2014r.
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 od 10-16 lat,
c) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne w dniu
rozpoczęcia Konkursu,
d) w okresie od 26 marca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. prześle pracę konkursową, kopię ważnego
orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz
wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez jego opiekuna prawnego, stanowiący załącznik
nr 1 do Regulaminu, który zamieszczony jest także na stronie www.pocztowydar.org oraz
www.poczta-polska.pl .
2. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
a) tytuł pracy, o ile jest,

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. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. W przypadku braków Organizator może nie
uwzględnić w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
4. Opiekun prawny Uczestnika wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin oraz
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Pracę konkursową i formularz udziału w Konkursie należy przesłać na adres: Poczta Polska S.A., Biuro
Public Relations, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na projekt kartki pocztowej”.
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 społecznokulturalne.
§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 oznaczyć na odwrocie, w prawym górnym rogu kodem w postaci wpisania
dowolnie wybranej sześciocyfrowej liczby.
3. Do Pracy konkursowej należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym kodem co Praca
konkursowa, zawierającą wewnątrz:
a) Powtórzony kod (sześciocyfrowa liczba),
b) imię i nazwisko autora pracy oraz dokładny adres i telefon kontaktowy.
4. Prace konkursowe nie mogą być podpisane ani oznaczone dodatkowo w żaden inny sposób, niż
podany powyżej.
§4
Zasady oceny i wyłonienia Laureata

1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję konkursową składającą się
z nieparzystej liczby członków.
2. Komisja dokona selekcji nadesłanych Prac konkursowych, w każdej z dwóch kategorii wiekowych: 10
-12 lat, 13-16 lat, w celu wyłonienia łącznie 6 (sześciu) laureatów Konkursu, po 3 (trzech) Laureatów
w każdej kategorii wiekowej.
3. 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.
4. Komisja oceniając Prace konkursowe będzie brała pod uwagę ich wartość artystyczną oraz unikalne
spojrzenie na tematykę Konkursu.
5. Obrady Komisji są zamknięte i niejawne.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 21 lipca 2014 roku. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator
powiadomi nagrodzonych Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
www.pocztowydar.org oraz www.poczta-polska.pl oraz drogą telefoniczną i mailową w terminie do
3 (trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
7. 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 pooznaczać będzie rezygnację
z nagrody.
8. W przypadku rezygnacji laureata, nagroda przyznawana jest osobom znajdującym się na kolejnych
miejscach ma liście rezerwowej.
9. 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:
1) I miejsce (nagroda główna) - emisja okolicznościowej kartki pocztowej przez PP („Emisja kartki”) oraz
3 tys. zł netto – nagroda fundowana przez PP;
2) II miejsce - wykorzystanie wybranego projektu jako Neokartki tj. elektronicznej widokówki dostępnej
na platformie envelo.pl („Neokartka”) oraz 2 tys. zł netto - nagroda fundowana przez Fundację;
3) III miejsce - 1 tys. zł netto - nagroda fundowana przez Fundację.
2. Emisja kartek nagrodzonych w Konkursie, w ramach w każdej z dwóch kategorii wiekowych
przewidziana jest przez PP nie później niż w dniu 21.11.2014r. z okazji przypadającego w tej dacie
Dnia Życzliwości i Pozdrowień, zaś planowany nakład każdej nagrodzonej kartki to 10 tysięcy
egzemplarzy. Zwiększenie lub zmieszenie nakładu kartki, jak również zmiana tytułu emisji, lub daty
wprowadzenia emisji do obiegu nie powoduje konieczności uzyskania przez PP jakichkolwiek
dodatkowych zgód czy zezwoleń przedstawicieli ustawowych laureata ani nie stanowi podstawy do
jakichkolwiek roszczeń wobec PP. PP zobowiązana jest do oznaczenia autorstwa kartki.
3. Projekty Neokartek nagrodzonych w Konkursie, w ramach w każdej z dwóch kategorii, wiekowych
będą dostępne na platformie Envelo nie później niż w dniu 21.11.2014r. z okazji przypadającego w tej
dacie Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Na Neokartce będzie zawarta informacja o autorze Neokartki.
4. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 5ust.1 pkt 3) Regulaminu zostaną przekazane Laureatom
Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od potwierdzenia otrzymania wiadomości

o przyznaniu nagrody, o której mowa § 4 ust. 7 Regulaminu. Nagrody zostaną wypłacone w sposób
uzgodnione z przedstawicielem ustawowym laureata.
5. Z uwagi na fakt, iż bez przeniesienia autorskich praw majątkowych do Kartek pocztowych na PP i praw
autorskich do projektów Neokartek na Fundację, nie jest możliwe zrealizowanie nagrody głównej w
postaci kartki pocztowej oraz Neokartki, Uczestnik reprezentowany przez przedstawiciela
ustawowego, zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem - odpowiednio przez PP albo Fundację umowę, w której potwierdzi nabycie majątkowych praw autorskich przez PP do kartki pocztowej, zaś
Fundacja do Neokartki. Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (oprócz otrzymanej,
w związku z wygraną w Konkursie, nagrody) z tytułu przeniesienia na autorskich praw majątkowych.
Organizator uzależnia wydanie nagrody pieniężnej i zrealizowanie nagrody głównej od uprzedniego
zawarcia przez Uczestnika umowy o przeniesieniu praw na zasadach wskazanych w Regulaminie.
6. Organizator Konkursu z chwilą wydania każdemu Uczestnikowi nagrody fundowanej przez danego
Organizatora (odpowiednio przez PP albo Fundację) nabywa, w ramach ufundowanej przez PP albo
Fundację, nagrody autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do nagrodzonej Pracy
konkursowej – dalej jako Utwór - (PP nabywa prawa do kartki pocztowej, zaś Fundacja do Neokartki),
w zakresie rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek
osób trzecich, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do
obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publicznego
wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania a także
publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez sieć Internet lub Intranet)
4) wykorzystania Utworu jako okolicznościowej kartki pocztowej albo jako tzw. Neokartki bez
ograniczenia co do terytorium oraz liczby egzemplarzy,
5) udzielania licencji na korzystanie z Utworu. 5
7. 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.
8. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 5ust.1 pkt 1 i 2) Regulaminu zostaną przekazane Laureatom
Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od zawarcia umowy o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych z Fundacja albo PP. Nagrody zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez
przedstawiciela ustawowego Laureata.
9. Poza nagrodami pieniężnymi określonymi w § 5ust.1 pkt 1) -3) Uczestnicy otrzymają dodatkowo
nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe
nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz
pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (pieniężnej
i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.
§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 kartki pocztowej oraz Neokartki 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 Kartka okolicznościowa. 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.
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§7
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
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.
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.pocztowydar.org,
www.poczta-polska.pl .
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.
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.
Autorzy prac konkursowych nie nagrodzonych mogą je odebrać w siedzibie PP , ul. Stawki 2, 00-940
Warszawa.
Za prace nieodebrane do dnia 31.12.2014 r. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

