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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

Film promujący inne niż ucieczka sposoby rozwiązania problemów 

„Ucieczka to nie rozwiązanie” 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs realizowany jest w ramach kampanii społecznej „Nie uciekaj”, organizowanej przez 

Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zwaną dalej Fundacją. 

2. Organizatorem konkursu o nazwie "Ucieczka to nie rozwiązanie” (zwanego dalej "Konkursem") jest 

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii 

Plater 47 i Szkoła Policji w Pile, z siedzibą w Pile, przy Placu Staszica 7. 

3. Sekretariat konkursu obsługiwany jest przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi 

Zaginionych, tel. 22 620 16 10, e-mail: konkurs@zaginieni.pl 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.  

5. Prace nadsyłać można wyłącznie drogą elektroniczną przez formularz zamieszczony 

www.nieuciekaj.pl i www.strefanastolatka.nieuciekaj.pl 

6. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników.  

7. Regulamin dostępny jest na stronie Szkoły Policji w Pile: www.pila.szkolapolicji.gov.pl w zakładce 

Działalność/Turniej Klas Policyjnych, i na stronach Fundacji ITAKA www.nieuciekaj.pl  

i www.strefanastolatka.nieuciekaj.pl 

8. Przedmiotem Konkursu jest nagranie filmu obrazującego własną interpretację hasła konkursowego 

„Nie uciekaj”. Filmy nadesłane w konkursie powinny proponować inne, niż ucieczka z domu, 

sposoby rozwiązywania problemów i cechować się oryginalnym podejściem do tematyki konkursu.  

9. Filmy nie mogą przekraczać czasu 60 sekund ani zawierać treści obraźliwych. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich szkół, które wzięły udział w eliminacjach do IX 

Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, bez względu na osiągnięte wyniki oraz do zwycięzców 

poprzedniej edycji Turnieju, którzy automatycznie biorą udział w Finale IX Ogólnopolskiego Turnieju 

Klas Policyjnych 

http://www.nieuciekaj.pl/
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3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczniem klasy policyjnej, która 

ukończyła 12 lat, o ile uzyska zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.  

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych (maksymalnie 3 osoby 

w grupie), realizująca film konkursowy wspólnie, pod warunkiem spełnienia przez te osoby warunku 

o którym mowa w ust.3  

5. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie jak i udział w filmie musi zostać 

przedstawiona Fundacji w formie pisemnej w wypadku wygranej Uczestnika/Uczestników.  

6. Uczestnik może przedstawić maksymalnie jeden film będący zgłoszeniem konkursowym. 

7. Uczestnik nie może wykorzystywać w filmie utworów i treści naruszających prawa autorskie osób 

trzecich. 

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu, osoby zatrudnione przez 

Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby świadczące na rzecz Organizatora na 

podstawie umowy wolontariatu a także krewni i powinowaci wyżej wymienionych. 

9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

10.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

 

1.  Filmy – ZGŁOSZENIA PRAC DO KONKURSU  

 

1) Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez stworzenie filmu maksymalnie 60 sekundowego 

i wysłanie go w linku wraz z wypełnionym formularzem ze strony www.nieuciekaj.pl  

2) Film należy umieścić na jednym z ogólnodostępnych w Internecie serwisów do publikacji 

materiałów filmowych na przykład: vimeo.com lub youtube.com w taki sposób, aby film mogły 

oglądać tylko osoby, które posiadają link (wideo niepubliczne).  

3) W formularzu o którym mowa w pkt.1 należy podać link do zgłaszanego filmu.  

 

§ 4. Ocena prac konkursowych i jury konkursowe 

 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody, w tym jedna nagroda główna za zwycięstwo 

w Konkursie i dwie nagrody dodatkowe osobom, które: 

http://www.nieuciekaj.pl/
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1) Wzięły udział w Konkursie, 

2) Spełniają warunki wymienione w § 2 i 3. 

2. Nagrody zostaną przyznane przez powołane przez Organizatora Konkursu trzyosobowe jury  

w składzie: 

●  Alicja Tomaszewska – Prezes Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

● Izabela Świergiel, Szef Działu PR i Fundraisingu Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań 

Ludzi Zaginionych 

● Wojciech Thiel, Starszy Wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia 

Szkoły Policji w Pile 

3. Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie Szkoły Policji w Pile:  

www.pila.szkolapolicji.gov.pl w zakładce Działalność/Turniej Klas Policyjnych, i na stronach 

Fundacji ITAKA www.nieuciekaj.pl i www.strefanastolatka.nieuciekaj.pl do dnia 20 maja 2017r. 

 

§ 5. Nagrody 

 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

1) Nagroda główna o wartości 300 złotych 

2) Dwie nagrody dodatkowe o wartości 150 złotych. 

2.  Grupa realizująca materiał konkursowy może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród określonych  

w Regulaminie.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 15 maja 2017 roku.  

5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 maja 2017 r. podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas 

Policyjnych w Szkole Policji w Pile. 

6. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, 

bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu konkursowym (w tym adresu e-mail)  

i innych danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych informacji. 

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument 

tożsamości ze zdjęciem. 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać drogą mailową wraz  

http://www.nieuciekaj.pl/
http://www.strefanastolatka.nieuciekaj.pl/
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z uzasadnieniem do Organizatora konkursu na adres mailowy: konkurs@zaginieni.pl z dopiskiem 

„Konkurs – reklamacja” w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców. 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 

rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator konkursu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. 

4. Decyzja w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

Nr 922) Administratorem danych osobowych jest Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi 

Zaginionych i Szkoła Policji w Pile. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację 

imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą i adresem szkoły, którą reprezentuje.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

6. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie 

zgłoszonej pracy przez Fundację na potrzeby kampanii Nie Uciekaj. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie  Szkoły Policji w Pile:  www.pila.szkolapolicji.gov.pl  

w zakładce Działalność/Turniej Klas Policyjnych, i na stronach Fundacji ITAKA www.nieuciekaj.pl  

i www.strefanastolatka.nieuciekaj.pl www.nieuciekaj.pl i www.nieuciekaj.strefanastolatka.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą 

mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

mailto:konkurs@zaginieni.pl
http://www.nieuciekaj.pl/

