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Regulamin konkursu „Manewry strażackie”
(dalej: „Regulamin”)
Organizatorem konkursu „Manewry strażackie” jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w
Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, posługująca
się numerem NIP: 774-26-91-813 oraz numerem REGON: 611330322, zwana dalej: „Organizatorem”
lub „Fundacją”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady ,warunki uczestnictwa i przeprowadzania konkursu
fotograficznego „Manewry strażackie” (dalej: „Konkurs”) przeznaczonego dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: „OSP”), odbywającego się w dniach 23 lipca 2019 r. – 13
sierpnia 2019 r.
2. Celem Konkursu jest zwiększenie umiejętności druhów z jednostek OSP, poprawienie ich zdolności
działania w sytuacjach kryzysowych, integracja strażaków z jednostek ochotniczych z całej Polski
oraz ich aktywizacja.

§2
Zasady Uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla jednostek OSP operujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
(dalej: „Uczestnicy”).
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednego wspólnego zdjęcia czwórki strażackiej w pełnym
umundurowaniu wraz z prezentacją sprzętu ratowniczego, którym dysponuje jednostka. Ponadto
w zgłoszeniu musi pojawić się krótka argumentacja, dlaczego akurat to zdjęcie powinno być
nagrodzone w Konkursie (dalej: „Praca Konkursowa”). Zgłoszenie to musi spełniać warunki, o
których mowa w § 3 Regulaminu.
3. Z jednej jednostki OSP może być nadesłana wyłącznie jedna Praca Konkursowa.
4. Każdy z druhów wchodzących w skład czwórki musi mieć ukończone podstawowe szkolenie w
zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia, które polega na przesłaniu Pracy
Konkursowej wraz z oświadczeniami o których mowa w ust. 6 poniżej drogą korespondencji
elektronicznej (e-mail) na adres: adam.kobryn@orlen.pl w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. do
godz. 23.59 (dalej: „Zgłoszenie”).
6. Każde Zgłoszenie musi zawierać:
a) Pracę Konkursową,
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b)

cztery kopie formularza wypełnionego oddzielnie i podpisanego przez każdego druha
wchodzącego w skład czwórki strażackiej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
c) cztery kopie podpisanego oświadczenia, osobno przez każdego druha wchodzącego w skład
czwórki strażackiej, o wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku i o zapoznaniu się z treścią
§ 6 Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje warunki Regulaminu,
b) udziela Organizatorowi Konkursu licencji do korzystania z Pracy Konkursowej na zasadach
określonych w § 5 Regulaminu,
c) spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
8. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia
Regulaminu, a w szczególności:
a) reprezentują jednostkę Państwowej Straży Pożarnej lub podmiot inny niż jednostka OSP,
b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, moralnością i z dobrymi obyczajami, a w
szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające treści agresywne,
wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, w szczególności takie
które godzą w ich wizerunek,
d) dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w ust. 2 - 5 powyżej.

§3
Wymagania
1. Zdjęcie w Pracy Konkursowej powinno posiadać następujące parametry techniczne:
a) pozycja pozioma,
b) zdjęcie musi być zrobione telefonem lub aparatem fotograficznym o matrycy minimum 6
Mpix,
c) zdjęcie musi być zrobione bez filtrów,
d) dopuszczalny format: .JPG,
e) opis pliku: „Konkurs_pełna nazwa jednostki”,
2. Argumentacja (dotycząca wyboru konkretnej jednostki, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu)
powinna spełniać następujące kryteria:
a) maksymalna liczba znaków: 1000 wraz ze spacjami,
b) format pliku: .doc wraz z nazwą pliku „Konkurs_pełna nazwa jednostki”,
c) treść musi odpowiadać na pytanie: dlaczego nasza czwórka powinna zostać wybrana?,
d) tematyka: zgłoszenie musi nawiązywać do jednostki OSP, reprezentowanej przez
Uczestników
§4
Nagrody i inne ustalenia
1. W Konkursie przewidziane są 4 (słownie: cztery) równorzędne nagrody w postaci sfinansowania
udziału Zwycięzców (dalej: „Nagroda”) w X Maltańskich Strażackich Manewrach Ratowniczych
(dalej: „Wydarzenie”), które odbędą się w terminie 20 września 2019 r.-22 września 2019 r. w
miejscowości Tresna w województwie śląskim. Podczas Wydarzenia strażacy będą uczestniczyć w
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rozmaitych konkurencjach imitujących prawdziwe sytuacje kryzysowe. Pojawią się elementy
rywalizacji oraz współpracy.
W ramach nagrody sfinansowane zostaną: uczestnictwo w Wydarzeniu, zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie oraz inne koszty niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
Zwycięskie Prace Konkursowe (w Regulaminie: „Zwycięzcy”) wybierze trzyosobowa komisja
konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Fundacji (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji
należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych, wybór
Zwycięzców Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności
c) weryfikowanie prawa do Nagrody, poprzez sprawdzenie, czy Zgłoszenie zostało sporządzone,
przez podmiot uprawniony do udział w Konkursie, a w szczególności, czy reprezentuje
jednostkę OSP
Informacje o wynikach Konkursu zostaną wysłane do Zwycięzców drogą korespondencji
elektronicznej (e-mail) do dnia 20 sierpnia 2019 roku.
Decyzje Komisji są ostateczne.
Zwycięzcami Konkursu mogą zostać jedynie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
Komisja dokonuje oceny Prac Konkursowych i wyboru Zwycięzców biorąc pod uwagę łącznie
wszystkie następujące kryteria:
a) oryginalność, staranność, kreatywność i przygotowanie Pracy Konkursowej,
b) zgodność Pracy Konkursowej z wymogami wskazanymi w Regulaminie,
c) dopasowanie Pracy Konkursowej do charakteru Konkursu.
Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju,
ani też żadne inne świadczenia. Zwycięzcy nie przysługuje również możliwość zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagrody.
W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z prawa do nagrody, zostanie ona przekazana Uczestnikowi,
którego Praca Konkursowa zajmuje kolejne miejsce na liście rankingowej. Zwycięzca jest
zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z nagrody w ciągu 3 dni roboczych od
ogłoszenia wyników. Informacja o rezygnacji musi zostać dostarczona drogą korespondencji
elektronicznej na adres: adam.kobryn@orlen.pl
Fundacja nie zostaje obciążona żadnymi kosztami, z wyłączeniem tych związanych z
uczestnictwem Zwycięzców w Wydarzeniu i opisanymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.
§5
Prawa autorskie

1. Uczestnik udziela Organizatorowi – z chwilą przekazania – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie
oraz nieograniczonej terytorialnie, w tym zwłaszcza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji
na korzystanie z Pracy Konkursowej stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 j.t. ze zm.),
(dalej: „Utwory”) w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, na następujących polach
eksploatacji:
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a) rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
b) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności
na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
c) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, płytach CD, DVD i innych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
d) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym, w szczególności, techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
e) prawo obrotu w kraju i za granicą;
f) wypożyczanie, najem, wymiana i inne rozporządzanie, wprowadzanie do pamięci komputera i
do sieci multimedialnej oraz do innych nośników danych;
g) nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną
jakimkolwiek systemem za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany), wraz z
prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych,
nadawanie internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną
organizację radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot, także wybranych
fragmentów, w tym także simulcasting lub web casting; nadawanie za pośrednictwem satelity;
reemisja;
h) wykorzystanie na stronach internetowych (w tym na stronach internetowych Organizatora i
PKN ORLEN S.A.), zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
i) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
j) wprowadzenie do obrotu, w tym - przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
k) wykorzystywanie Utworu w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (w tym
w celu wykorzystywania Utworów, w całości lub części, dla oznaczenia innych produktów lub
usług);
l) wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych Organizatora i PKN ORLEN S.A. zarówno
w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
m) swobodna ingerencja w treść i formę Utworów oraz rozpowszechnianie zmienionych
w ten sposób Utworów w dowolny sposób i dowolnymi środkami (w szczególności
w przypadku, gdy dokonywana zmiana spowodowana jest dostosowaniem Utworu do
określonych okoliczności, takich jak np. rodzaj nośnika, na którym Utwór ma zostać utrwalony);
n) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie Utworu, wyświetlanie jakąkolwiek techniką na
pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych, w tym w kinach, teatrach
na pokładach samolotów, statków, autobusów lub innych środków komunikacji, w hotelach,
obiektach gastronomicznych, kulturalnych, sportowych lub użyteczności publicznej; na
pokazach otwartych i zamkniętych, festiwalach, konkursach, wystawach - niezależnie od
rodzaju i wielkości widowni;
o) sporządzanie reklam, filmów itp. przez Organizatora lub Osobę Trzecią na zlecenie
Organizatora na podstawie całości lub części Utworów.
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2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że druhowie wchodzący w skład czwórki są
wyłącznymi współautorami Utworu i przysługują im autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do
Utworu. Uczestnik oświadcza również, że Utwór nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr
osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić
Organizatora Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów
prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
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§6
Dane osobowe
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych:
imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu pocztowego, numeru telefonu, wizerunku
Uczestnika, a także w przypadku Zwycięzców, danych niezbędnych do wręczenia Nagrody, o której
mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku Zwycięzców do wydania Nagrody.
Niepodanie danych lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w
Konkursie, a w przypadku Zwycięzców także wydanie Nagrody.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – dalej „RODO”) jest Fundacja „ORLEN-DAR SERCA”, z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul.
Chemików 7 (dalej „Administrator” lub „Fundacja”). Kontaktowy numer telefonu: 22 778 08 53.
Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji służy następujący adres e-mail:
iodods@orlen.pl.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu uczestnictwa w Konkursie, na które Uczestnik
wyraził zgodę w tym na utrwalenie jego przebiegu, wizerunku, przesyłania informacji
organizacyjnych (mail/SMS), obsługi Zgłoszeń,
b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym, rachunkowym oraz instytucji
obowiązanej,
c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz dochodzenie
i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom
z nim współpracującym, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu
oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi rachunkowo-księgowe,
prawne, windykacyjne oraz archiwizacji.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz po
jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych
roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe przetwarzane będą do czasu jej
wycofania.
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
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a) dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np.
w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
b) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenie danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od Fundacji danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, aby Fundacja przesłała dane do innego administratora.
Jednakże Fundacja zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych przetwarzanych na
podstawie umowy,
d) wniesienie sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja przetwarza dane osobowe na
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
e) prawo do wycofania zgody - zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie.
f) W razie skorzystania z jednego z przysługujących praw, Administrator dołoży wszelkich starań
i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.
9. Każdej osobie, której dane osobowe Administrator przetwarza, przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Fundacji (www.orlendarserca.pl).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie ewentualne zmiany
Regulaminu
wymagają
ich
opublikowania
na
stronie
internetowej
Fundacji
(www.orlendarserca.pl).
3. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy
decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.
4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.
6. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
a) Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszenia.
b) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku.

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031,
REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813

