
Regulamin konkursu 

 

dla mieszkańców miasta Krakowa 

organizowanego na platformie Kraków Pomaga 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs dla 

mieszkańców miasta Krakowa organizowany na platformie Kraków Pomaga (zwany dalej 

"Konkursem"). 

2. Organizatorem konkursu jest zarządzająca platformą “Kraków Pomaga” Fundacja Poland 

Business Run na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs trwa od 15.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r., w kilku różnych formułach 

ograniczonych czasowo. 

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa. 

 

II. Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród autorów prac/ zadań konkursowych. 

Pozostałe cele: 

 Pomoc w przezwyciężeniu poczucia izloacji w trakcie pandemii. 

 Zorganizowanie ciekawej i optymistycznej formy zajęć dla mieszkańców Krakowa. 

 Pobudzenie kreatywności mieszkańców Krakowa. 

 Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności. 

 Zachęcenie krakowian do poznawania miasta i poszerzania swojej wiedzy. 

 Pomoc rodzicom w zorganizowaniu zajęć domowych dla dziecka w okresie pandemii. 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, zwanych w dalszej 

części Regulaminu „Uczestnikami”. 

2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania każdej z tur Konkursu. 

3. Uczestnik, może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń. 

4. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej. Temat pracy konkursowej 

będzie każdorazowo podawany na platformie www.KrakowPomaga.pl wraz z datami 

realizacji i nadsyłania zgłoszeń. 

5. Aby praca konkursowa została zakwalifikowana do konkursu musi spełniać warunki 

określone w Regulaminie. 

6. Elementy obligatoryjne: 

a. Uczestnikiem musi być osoba zamieszkująca Gminę Miejską Kraków. 

b. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. 

c. W przypadku wygranej, uczestnik musi odebrać nagrodę samodzielnie we wskazanym 

miejscu na terenie Krakowa lub podać adres do wysyłki na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

poprzez adres e-mail: konkurs@krakowpomaga.pl 

d. praca konkursowa nie może: 

- naruszać godności ludzkiej; 

- zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz 

narodowość; 

- ranić przekonań religijnych lub politycznych; 

- zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 

- sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 



7. Praca konkursowa musi zostać przygotowana na wskazany w danej turze konkursu temat i 

zostać przesłana we wskazanym terminie. 

 

IV. Zgłoszenia 

1. Termin nadsyłania prac konkursowych będzie każdorazowo podawany na stronie 

www.KrakowPomaga.pl oraz na stronie www.facebook.com/KrakowPomaga. 

2. Pracę konkursową należy przesłać na adres konkurs@krakowpomaga.pl (chyba, że 

wskazano inaczej), w temacie podając “Konkurs Kraków Pomaga”, dodając niezbędne 

załączniki, a także wyrażając niezbędne zgody na udział w Konkursie i akceptację 

Regulaminu: Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej oraz przetwarzanie moich 

danych na potrzeby konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursowego 

dostępnego na www.krakowpomaga.pl. 

 

V. Ocena filmów i nagrody w konkursie. 

1. Konkurs zorganizowany będzie w 3 etapach. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi kolejno w terminie do 7 dni od zamknięcia 

przyjmowania zgłoszeń konkursowych w danej turze. 

3. W trakcie oceny brane pod uwagę będą czynniki określone każdorazowo w danej turze 

konkursu. 

4. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatorów, których zadaniem 

będzie wyłonienie laureatów konkursu; 

5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie; 

6. Kryterium oceny prac będzie się opierać na m.in. wykonaniu, pomysłowości, technice 

wykonania etc. i zostanie określone każdorazowo wraz z ogłoszeniem kolejnego etapu 

konkursu; 

7. Jury pod koniec każdego etapu konkursowego przyzna określoną wcześniej liczbę 

nagród, które zostaną wyszczególnione w poszczególnych etapach Konkursu. 

8. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców celem ustalenia sposobu przekazania 

nagród. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w terminie 7 dni od 

opublikowania wyników, Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Organizator pod adresem email 

konkurs@krakowpomaga.pl 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do Konkursu 

jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika i nie narusza żadnych praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do Pracy Konkursowej i jej 

wszystkich elementów składowych. 

5. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej pracy na rozpowszechnianie ich 

wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz 

wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora 

6. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik (lub rodzic/opiekun Uczestnika) akceptuje, że 

Organizatorzy mogą udostępniać całą pracę konkursową oraz jej fragmenty na ich stronie 

społecznościowej, stronie internetowej i w innych mediach. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i akceptuje fakt, że Organizatorzy mogą udostępniać cały 

materiał oraz/lub jego fragmenty w swoich kanałach komunikacji celem promocji Konkursu. 

Kraków, 15.04.2021 


