Latarnik
REGULAMIN KONKURSU LATARNIK
§1. Definicje
Sformułowania, które zostały użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Regulamin
–niniejszy regulamin
2. Organizator:
a) Fundacja „JESTEŚMY BLISKO” z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy
ul. Jędrzejowskiej 79c, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350393, numer identyfikacji podatkowej NIP:
6090061208, reprezentowana przez: Iwonę Dobosz – Prezesa Zarządu,
3. Konkurs –opisany w niniejszym Regulaminie dwuetapowy konkurs, przeprowadzony
Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.

przez

4. Zgłaszający –osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, wykonująca czynności określone
w Regulaminie oraz dokonująca Zgłoszenia do Konkursu.
5. Bohater –osoba (lub osoby), której historia została opisana w nadesłanym przez Zgłaszającego
Zgłoszeniu do Konkursu, mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium powiatu Włoszczowskiego
6. Nagroda– wygrana obejmująca świadczenie pieniężne lub niepieniężne, jakie Organizator
wydaje Bohaterowi lub Zgłaszającemu, biorącemu udział w Konkursie na zasadach określonych
w Regulaminie.
7. Dane osobowe – informacje dotyczące Zgłaszającego oraz Bohatera, takie jak: imię i nazwisko,
wiek,
8. 8. Wiadomość elektroniczna –wiadomości przesłana przez Uczestnika w formie określonej przez
Regulamin na adres mailowy fundacja@jestesmyblisko.pl
9. Zgłoszenie –sposób na wzięcie udziału w Konkursie według zasad określonych w Regulaminie.
10. Materiały –wszelkie treści (tekst, zdjęcia, film, nagranie audio itp.) przesłane przez Zgłaszającego
w ramach zgłoszenia do Konkursu, w tym w szczególności treści opisujące Bohatera.
11. Komisja Konkursowa– komisja powoływana przez Zarząd Fundacji Jesteśmy Blisko, działająca na
zasadach określonych w Regulaminie
12. Głosujący – osoba oddająca głos na finalistów Konkursu II Etapu, na zasadach określonych
w Regulaminie
§2 Zgłaszający i Głosujący

1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie Zgłaszający i Głosujący, który spełnia następujące
kryteria:
-jest osobą fizyczną,
-ma ukończone 18 lat
-spełnia wszystkie warunki Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy następujących podmiotów: Organizatora,
podmiotów uczestniczących w organizacji Konkursu oraz ich małżonkowie. Powyższe ograniczenie
dotyczy zarówno Uczestników, jak i Bohaterów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.
4. Zgłaszający:
a) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w wywiadach organizowanych przez Organizatora
w ramach Konkursu oraz na wielokrotną emisję tych wywiadów na stronach i podstronach
internetowych, w tym na facebook.com oraz na stronie internetowej www.jestesmyblisko.pl
b) wraz z przesłaniem Materiału do Konkursu Zgłaszający oświadcza, że posiada odpowiednie prawa
autorskie bądź licencje do przesłanego Materiału oraz, że osoby, których dane i wizerunek
wykorzystano w Materiale wyraziły zgodę na ich wykorzystanie przez Organizatora w zakresie
określonym niniejszym Regulaminem, co Uczestnik ma poświadczone na piśmie.
c) wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo)i nieodpłatne korzystanie przez
Organizatora z przekazanego Materiału w tym z wizerunków, głosów i/lub wypowiedzi
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Zgłaszającymi celem
nagrania z nimi wywiadów. W takiej sytuacji Organizator zażąda od zgłaszającego pisemnych zgód, o
których mowa w ust. 4 powyżej. Organizator zastrzega sobie także prawo do skontaktowania się z
wybranymi Bohaterami celem nagrania z nimi wywiadów. W takiej sytuacji Organizatorzy zażądają od
Bohatera zgód, o których mowa w ust.4 powyżej.
6. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust.4 lit. a) i d) oraz licencja, o której mowa w § 2 ust. 4lit d)
odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do: a) utrwalania i/lub
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b)
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, do baz danych, modyfikacji i obróbki komputerowej, dostosowania do formatów
mobilnych i innych specyficznych formatów internetowych, c) publicznego udostępniania w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w Internecie, w tym z towarzyszeniem
reklam, np. w ramach dowolnych stron i narzędzi internetowych oraz jakichkolwiek serwisów
odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub
komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem
wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu
danych), d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń

analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania
plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów,
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), e) nadawania
analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii, f) przewodowe oraz bezprzewodowe
przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych,
sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
§3 Zasady Konkursu
1. Konkurs o którym mowa w §1 pkt 3 składa się z I Etapu oraz II Etapu, omówionych
szczegółowo w dalszej części Regulaminu.
2. Zasady I Etapu Konkursu są następujące:


Zgłaszający nominują Bohaterów za pomocą formularzy zgłoszeniowych dostępnych na
stronie internetowej www.jestesmyblisko.pl i przy oznakowanych skrzynkach, znajdujących
się na portierniach Firmy ZPUE S.A, ul. Jędrzejowska 79 c, 29-100 Włoszczowa



Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy fundacja@jestesmyblisko.pl lub wrzucić do
oznakowanych skrzynek znajdujących się na portierniach ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79 c, 29100 Włoszczowa w terminie od 16 października do 31 października 2017r.



Do Zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia Bohatera lub filmik z jego udziałem.



Spośród nadesłanych Zgłoszeń Komisja wyłoni 3 Bohaterów, którzy zostaną zakwalifikowani
do II Etapu Konkursu



Wśród nominowanych Bohaterów nie mogą się pojawić finaliści poprzedniej edycji.

3. Zgłoszenia Konkursowe w procesie kwalifikacji do II etapu Konkursu oceniane będą za
pomocą następujących kryteriów:


Skala pomocy- jak duży wpływ miały określone działania na rzecz innych osób, czy Bohater
uratował komuś życie, czy pomógł w wykonaniu prostych czynności;



Zasięg działania – czy działania obejmowały swym zasięgiem jedną osobę, wiele, czy były
przeprowadzane lokalnie, czy dotyczyły całego kraju;



Spontaniczność – czy działania wynikały ze spontanicznego zachowania, odruchu, czy były
świadomie zaplanowane;



Cykliczność działania- czy działania były jednorazowe czy wykonywane systematycznie.



Powiązania rodzinne z Bohaterem – stopień pokrewieństwa Bohatera z osobą, której pomógł;



Zobowiązania zawodowe- czy działania wynikały z obowiązku pracy, polecenia przełożonego
czy własnej inicjatywy.

4. Kryteria o których mowa w § 3 pkt 3 będą oceniane w skali od 0 do 3 pkt, 0 pkt gdy Bohater
nie spełnia danego kryterium, a 3 pkt gdy spełnia go w najwyższym stopniu.
5. Zgłoszenia niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zasady II Etapu Konkursu są następujące:


Do II Etapu Konkursu przechodzą trzy osoby wyłonione z I Etapu przez Komisję, na zasadach
określonych w Regulaminie. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona na stronie
internetowej Fundacji Jesteśmy Blisko www.jestesmyblisko.pl



Po ogłoszeniu listy finalistów, na stronie internetowej zostanie umieszczona Karta do
głosowania. Będzie to równoznaczne z rozpoczęciem głosowania.



Aby prawidłowo oddać głos należy wypełnić Kartę do głosowania, zaznaczając krzyżykiem
kratkę przy wybranym kandydacie oraz wpisując dane w odpowiednie rubryki.



Kartę do głosowania należy wypełnić online lub przesłać mailowo, na adres
fundacja@jestesmyblisko.pl lub wrzucić do jednej przed upływem terminu określonego w
dalszej części Regulaminu



Jedna osoba może oddać tylko jeden głos



Głosowanie odbywa się w terminie od 6 listopada do 24 listopada do godziny 00:00



Głosy oddane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uznawane



Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Kolacji Charytatywnej organizowanej
przez Villę Aromat w dniu 25 listopada.



Tytuł Latarnika otrzyma osoba, która otrzyma największą liczbę głosów, zgromadzoną w
ramach II Etapu Konkursu.

7. Wśród wszystkich uczestników Konkursu, I i II Etapu, Zgłaszających i Bohaterów zostaną
rozlosowane nagrody. Losowanie odbędzie się na Koncercie Charytatywnym.
8. Zwycięzca Konkursu otrzyma prestiżowy tytuł Latarnika roku 2017 oraz dofinansowanie do
projektu na rzecz lokalnej społeczności w wysokości 5 000,00 zł
§4 Komisja Konkursowa
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
-Przewodnicząca Rady Fundacji Jesteśmy Blisko
-Prezes Zarządu Fundacji Jesteśmy Blisko
-2 pracowników Fundacji Jesteśmy Blisko
2. Komisja o której mowa w §4, pkt. 1 powoływana jest na okres trwania Konkursu przez
Organizatora

§4 Harmonogram Konkursu
1. Ustala się następujący harmonogram Konkursu:


I Etap Konkursu-Przyjmowanie Zgłoszeń: 16.10.17 - 31.10.2017r



Ogłoszenie wyników I Etapu: 1.11.2017



II Etap Konkursu: 1.11.2017 – 24.11.2017



Ogłoszenie wyników Konkursu: 25.11.2017

§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu

