
Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad obowiązujących w Konkursie „V Ogólnopolski Konkurs 
>>Ratujemy i Uczymy Ratować<<” (dalej jako „Regulamin”). 

2. Warunkiem wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy i Uczymy Ratować” (dalej jako 
„Konkurs”) jest pobranie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/konkurs/piata_edycja  
(obejmującego wyrażenie przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie danych osobowych) wraz z 
pracą konkursową do Organizatora.  
3. Zgłoszenie udziału w V Ogólnopolskim Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu, a także na wykorzystywanie wizerunku zgłoszonych osób przez Organizatora i podmiotów 
z nim powiązanych. 

 
§ 2 Definicje 

 
1. V Ogólnopolski Konkurs jest wydarzeniem o charakterze edukacyjno–sportowym, które jest 
podzielone na trzy etapy trwające:  
 
a) I etap (ogólnopolski) – 08.03.2016 – 15.04.2016 
b) II etap (wojewódzki) – 18.04.2016 – 06.05.2016 
c) Głosowanie w II etapie  09.05.2016r. – 13.05.2016r. 
d) III etap (finał) – 01.06.2016 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Dominikańskiej 19c, 02-738 Warszawa zwana dalej Organizator.  

3. Uczestnikiem Konkursu jest reprezentacja każdej, polskiej szkoły podstawowej, która jest objęta i 
realizuje zajęcia Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (zwany dalej „Programem”) 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy .  

4. Reprezentacją Uczestnika jest:  

a)w I etapie: uczniowie szkoły podstawowej;  

b) w II etapie: klasa nauczania wczesnoszkolnego (dzieci z klas I – III) z opiekunami; 

c)w III etapie: grupa 4 uczniów (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) klas I – III i nauczyciel/opiekun 
dalej zwana Reprezentacją Ratowniczą.  
 

§ 3 Etapy Konkursu 
 

1. Etap I (ogólnopolski) – udział w niniejszym etapie Konkursu polega na stworzeniu tablicy edukacyjnej 
(1 strona formatu max. B1) zwanej dalej „tablica” podejmującej tematykę ratowania życia ludzkiego, 
zawierającej takie elementy składowe jak np.: 

 bezpieczeństwo 

 sprawdzenie przytomności 

 telefony alarmowe 

 resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

 pozycja boczna 
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a. Tablica (zarówno teksty jak i zdjęcia) powinny być dziełem autorskim. Dopuszczalne jest 
wykorzystanie tekstów i zdjęć autora, który nie jest Uczestnikiem pod warunkiem nie naruszania 
zapisów Ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 
83) wraz z późniejszymi zmianami, a w szczególności Artykułu 2. tej Ustawy.  

b. Tablica powinna zostać przesłana tradycyjną pocztą do siedziby Organizatora do dnia 15.04.2016 lub 
pocztą elektroniczną (zdjęcie dobrej jakości) na adres konkursrur@wosp.org.pl  (decyduje data 
wpłynięcia do Organizatora) 

c. Organizator najpóźniej do dnia 18.04.2016 do godz. 16:15 zobowiązuje się wyłonić zwycięzców  
I Etapu Konkursu i opublikować wyniki na stronie internetowej.  

e. Wraz z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie jego Uczestnik deklaruje, że zgłaszana przez niego 
tablica nie stanowi przedmiotu umów zawartych z innymi podmiotami oraz udziela nieodpłatnie 
Organizatorowi oraz podmiotów z nim powiązanych wyłącznej licencji na czas nieoznaczony do 
korzystania z tablicy na następujących polach eksploatacji:  
 

I. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu; 

II. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, techniką zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

III. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
 
IV. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany); 
 
V. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie 
tablicy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

VI. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych  

VII. tworzenie nowych wersji i opracowań tablicy; 

VIII. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji tablicy oraz rozporządzanie i 
korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym 
Regulaminie; 

IX. prawo do wykorzystywania tablicy do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych 
przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub 
szkoleniowych.  
 

2. Etap II (wojewódzki) – udział w niniejszym etapie polega na nagraniu filmu z nauki pierwszej 
pomocy. „Instruktorami” powinny być dzieci (uczniowie klas I-III) a kursantami lokalna społeczność (np. 
władze samorządowe, rodzice, lokalna społeczność). 

a. Udział w II etapie Konkursu biorą zwycięzcy I etapu Konkursu wyłonieni przez Organizatora. 

b. Do udziału w II Etapie Konkursu zakwalifikować się może maksymalnie 5 Uczestników z każdego 
województwa. 
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c. Film nie powinien być dłuższy niż 4 minuty. 

d. Film powinien zostać przekazany organizatorowi w formie cyfrowej (przesłany do siedziby 
Organizatora na płycie CD/DVD) lub zostać zamieszczony na serwerze (organizator otrzymuje link do 
filmu pocztą elektroniczną na maila konkursrur@wosp.org.pl ) najpóźniej w dniu 06.05.2016 r. 
(decyduje data wpłynięcia do Organizatora). 

e. 09.05.2016 r.-13.05.2016 r. –  głosowanie internetowe. 

f. 16.05.2016 r. – ogłoszenie wyników II Etapu Konkursu. 

 

3. Etap III (finał w Warszawie) – rywalizacja w Finale polegać będzie na współzawodnictwie 
Reprezentacji Ratowniczej w konkurencjach łączących w sobie zajęcia ruchowe z wiedzą na temat 
podstawowych czynności ratujących życie, które obejmuje Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy 
Ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przeprowadzonej w formie gry miejskiej 
odbywającej się na terenie miasta Warszawa. 

a. Udział w Finale biorą zwycięzcy wyłonieni w II etapie Konkursu 

b. Do udziału w Finale zakwalifikować się może maksymalnie 8 reprezentacji 

c. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. Uczestników.  

 
§ 4 Kryteria oceny 

 
1. Na każdy z etapów Konkursu dokonania uczestników są oceniane osobno.  

2. W I etapie ocenie podlegają następujące kryteria:  

Zgodność tematyki tablicy z zawartością merytoryczną Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”;  

- Nakład pracy wniesiony przez Uczestnika; 

Unikatowość pracy; 

- Wypełnienie § 3, ust.1 niniejszego Regulaminu.  

3. W II etapie ocenie podlegają następujące kryteria:  

Zgodność tematyki z zawartością merytoryczną Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”; 

- Nakład pracy wniesiony przez Uczestnika;  

Znajomość praktyczna podstawowych czynności ratujących życie ujętych w Programie Edukacyjnym 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

- Szkoła Podstawowa, której film zdobędzie najwięcej polubień w głosowaniu na stronie  
www.facebook.com/RatujemyIUczymyRatowac w terminie 09.05-13.05.2016 zostanie zaproszona do 
Finału Konkursu (rozstrzygająca jest liczba polubień w dniu 13.05.2016r. o godz. 12:00). Pozostałych 
Finalistów wybierze Jury  oceniając nadesłane prace. 4. W III etapie (Finale), ze względu na charakter 
współzawodnictwa, punktowe kryteria oceny zostaną przedstawione przez sędziego bezpośrednio 
przed każdą z konkurencji wraz z jej szczegółowym objaśnieniem.  
 

§ 5 Zasady przyznawania nagród w Konkursie 
 

1. Dla zwycięzców III Etapu Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, których wykaz oraz zasady 
przyznawania zostaną zamieszczone na stronie http://wosp.org.pl/uczymy_ratowac/konkurs/nagrody, 
najpóźniej do dnia 20.05.2016 r.  
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2. Beneficjentem nagród rzeczowych są reprezentowane przez Uczestników szkoły podstawowe, o 
których mowa w § 2 ust. 3.  

3. Jeżeli wartość nagród rzeczowych będzie stanowić podstawę opodatkowania zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t) Organizator, jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Uczestnikowi Nagrody, o 
której mowa w § 5 ust 1. Regulaminu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.  
 
4. Nagrody zostaną wręczone w dniu Finału Konkursu (lub w inny uzgodniony sposób), w terminie do 

końca czerwca 2016r.  

 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu określonych w niniejszym 
Regulaminie, lub do jego odwołania.  

2. W przypadku stwierdzenia działań ze strony Uczestnika, które:  

- są niezgodne z niniejszym Regulaminem;  

 - naruszają ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego;  

 - są niezgodne z prawem;  

 - naruszają dobro osobiste osób trzecich, lub innych Uczestników,  
 
Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a jeżeli 
Uczestnik został już nagrodzony, wezwać go do zwrotu nagrody.  
 
3. Ewentualne odwołania dotyczące wyników Konkursu lub wykluczenia Uczestnika z udziału w 
Konkursie należy zgłaszać na adres konkursrur@wosp.org.pl na bieżąco, w trakcie Konkursu, nie 
później jednak niż do zakończenia poszczególnych etapów Konkursu. Odwołania zgłoszone po terminie 
nie będą rozpatrywane. 
 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie 
trwania Konkursu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator bezzwłocznie poinformuje 
drogą elektroniczną Uczestników Konkursu, których zmiany dotyczą, i przedstawi każdemu 
Uczestnikowi zmieniony Regulamin do akceptacji. Odmowa akceptacji przez Uczestnika 
zaproponowanych zmian w Regulaminie jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. 

5. Przypadki szczególne nieokreślone w niniejszym Regulaminie będą rozpatrzone przez Organizatora.  
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