
I. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu „Gra dla organizacji”, zwanego dalej „Konkursem”  jest Stowarzyszenie MANKO ul. 

Siarczki 16,  30-698 Kraków, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434 , tel. 12  429 37 28, email: 

kontakt@manko.pl zwane dalej „Organizatorem”. 

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest aktywizacja organizacji seniorskich, poprzez zaproponowanie najbardziej efektywnego 

sposobu na wykorzystanie gry planszowej „On the way - Latający reporterzy”. Dodatkowo Organizator poprzez 

organizację konkursu chce wyłonić organizacje, które zaangażują maksymalnie największą liczbę osób w aktywne 

spędzanie wolnego czasu.  

III. Uczestnicy konkursu 

1.Konkurs „Gra dla organizacji" adresowany jest do wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoje pomysły na 

aktywizację seniorów poprzez wykorzystanie gry „On the way - Latający reporterzy”. 

2. Zgłoszenie propozycji do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres 

konkurs@manko.pl  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 propozycje. 

5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

•   dane personalne przedstawiciela organizacji (imię, nazwisko), 

•   numer telefonu, adres e-mail, 

•  plik realizujący zadanie konkursowe, podpisany nazwą organizacji np. GłosSeniora1, Głosseniora2 .  

6. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 września 2018 r. 

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

8. Organizacje zgłaszające swój udział w Konkursie jednocześnie zobowiązują się do przesłania zdjęć po 

otrzymaniu nagrody, które Organizator będzie mógł wykorzystać do celów promocyjnych Konkursu. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

Zamieszczenie informacji przygotowanych przez uczestnika, wraz z ewentualnymi fotografiami  na łamach 

ogólnopolskiego „Głosu Seniora” z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i 

bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie 

www.glosseniora.pl  funpage FB oraz wszelkich materiałach promocyjnych promujących działalność pro-seniorską 

Organizatora. 

 

9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób 

trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba 

przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, uprawnienia do 

wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków oraz zgodę autora fotografii  w zakresie opisanym w punkcie 

6 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty 

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość merytoryczną,  

możliwości realizacyjne i oryginalność nadesłanych pomysłów.  

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

4. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

5. Konkurs rozstrzygany będzie w 30 turach - raz w tygodniu, w dniu wybranym przez Organizatora ogłoszona 
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zostanie jedna organizacja, która wygra Konkurs. Ogłoszenie nastąpi na stronie www.glosseniora.pl  lub funpagu 

FB.  

 

V. Nagrody 

 1. Autorzy zwycięskich pomysłów otrzymają: 

 Jeden egzemplarz gry planszowej „On the way - Latający reporterzy”, która powstała w ramach projektu 

SASME (skrót od ang. „Social Activation of Seniors through Media Education” – Aktywacja Społeczna 

Seniorów przez Edukację Medialną). 

 Publikację informacji o zwycięzcach Konkursu w na stronie www.glosseniora.pl,  funpage FB lub innych 

materiałach promocyjnych promujących działalność pro-seniorską Organizatora. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gloseniora.pl w zakładce „Polecane artykuły”.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 

polskiego/kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego 

regulaminu. 

5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.glosseniora.pl. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2018 roku.  

7. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać w wiadomości prywatnej email Organizatora - 

kontakt@manko.pl. 


