REGULAMIN KONKURSU „MOJA WIZJA POLSKI W ŚWIECIE”
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ MŁODA RZECZPOSPOLITA
§ 1. Nagrody rzeczowe
1. Fundacja Młoda Rzeczpospolita prowadzącą Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej ufundowała 6 nagród rzeczowych w postaci 2 czytników e-booków
(AMAZON KINDLE 8 TOUCH o wartości jednostkowej 349,99 zł)- nagrody za I miejsce, 2
gier planszowych (Robinsone Crusoe o wartości jednostkowej 147,99 zł)- nagrody za II
miejsce oraz gier planszowych (Kolejka o wartości jednostkowej 67,99 zł)- nagrody za III
miejsce, do rozdania wśród uczestników, którzy spełnią wymagania konkursowe, opisane w
poniższym regulaminie.
§ 2. Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W konkursie wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy:
a. są uczniami szkół na terenie Województwa Dolnośląskiego,
b. mają nie mniej niż 13 lat i nie więcej niż 20 lat,
c. w przypadku nieukończenia 18 roku życia posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego do udziału w konkursie,
d. do dnia 30 września prześlą e-mailem na adres konkurs@rodm-wroclaw.pl stworzony
przez siebie trwający maksymalnie 3 min film lub link do stworzonego przez siebie
konkursowego nagrania video, w którym prezentują w dowolny, wybrany sposób temat
„MOJA WIZJA POLSKI W ŚWIECIE”.
2. Każdy uczestnik może w ciągu trwania całego konkursu wysłać 1 nagranie konkursowe.
3. Konkurs jest zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
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a. 13-16 lat,
b. 17-20 lat.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych.
§ 3. Skład Komisji Konkursowej oraz jej zadania
1. W skład Komisji Konkursowej (zwanej dalej Komisją) wchodzi 3 pracowników
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu (zwanego dalej Ośrodkiem).
Spośród siebie Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz
Członka Komisji.
2. Zadaniami Komisji są:
a. rozstrzygnięcie konkursu poprzez ocenę zgłoszonych prac,
b. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie ogłoszenia wyników,
c. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
d. zarządzenie ponownego ogłoszenia wyników, w przypadku nieodebrania nagrody przez
zwycięzców konkursu,
e. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
4. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzców listy pobrania nagród.
§ 4. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 9.10.2017 r. a uczestnicy zostaną poinformowani o
wynikach mailowo.
§ 5. Warunki odbioru nagrody

Regionalny Ośrodek Debaty Miedzynarodowej we Wrocławiu
plac Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław, tel.: +48 71 307 06 33

1. Nagrody mogą być odebrane przez zwycięzców w siedzibie Ośrodka (pl. Bpa Nankiera 17,
50-140 Wrocław).
2. Inne warunki odbioru nagrody zostaną ustalone indywidualnie ze zwycięzcami.
3. Zwycięzca otrzymuje przedstawiony przed ogłoszeniem wyników przedmiot, a warunkiem
otrzymania jest podanie danych osobowych i poświadczenie odbioru nagrody.
4. Prawo własności nagrody przejdzie na Zwycięzcę dopiero z chwilą prawidłowego odbioru
nagrody.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe przekazane Fundacji Młoda Rzeczpospolita przez uczestników będą
przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i nie będą
podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie
i otrzymaniu nagrody.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
6. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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