
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Okno na Nowy Świat”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Smolna 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą 

swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

3  (I ETAP)  

a) Uczestnik Konkursu musi wysłać szkic (skan, lub zdjęcie) - instalacji, rzeźby, lub obrazu, z 

krótkim opisem wyjaśniającym koncept na adres mailowy kontakt@smolna.pl, w 

nieprzekraczalnym terminie  10 grudnia 2019 roku. W mailu powinien być również zawarty 

budżet potrzebny do realizacji projektu ( nie przekraczający 500 zł), oraz dane na temat 

uczestnika takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 

b) Jury wybierze spośród nadesłanych propozycji dziewięciu finalistów, których prace będą 

prezentowane w ramach II etapu.  

4 (II ETAP) 

a) W przypadku dostania się do drugiego etapu należy przygotować i wystawić swój projekt 

w witrynie okiennej Nowego Świata Muzyki przy ul. Nowy Świat 63 w nieprzekraczalnym 

terminie do 23 grudnia 2019 roku. W przypadku przekroczenia terminu, do drugiego etapu 

dostaję się osoba z listy rezerwowej.  

b) Jury wybierze spośród wystawionych prac pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wyniki 

zostaną opublikowane na stronie www.nowyswiatmuzyki.pl w terminie do 20 stycznia 2020 

roku. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego przeprowadzenia plebiscytu 

publiczności. 

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1.Nagrodami w Konkursie są:  

a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: Nagroda finansowa w wysokości 1500 zł brutto 

b) dla zdobywcy drugiego miejsca: Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł brutto  

c) dla zdobywcy trzeciego miejsca: Nagroda finansowa w wysokości 500 zł brutto  

 

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z 

pośród wszystkich uczestników, którzy dostali się do drugiego etapu 

 

3. Wszyscy uczestnicy, którzy wykonali swój projekt w drugim etapie dostaną refundację 

kosztów do 500 zł.  

 

 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 



 

 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów 

najbardziej kreatywną, nowatorską i twórczą odpowiedzieć na temat konkursu.   

 

5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie 

w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres emailu lub numer 

telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.  

 

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po 

wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do 

uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. 

Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu 

skarbowego w imieniu Zwycięzcy. 

 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru  
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

 

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez 

Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, 

poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel 

danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w 

siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 5 

REKLAMACJE  

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za 

pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres kontakt@smolna.org lub w formie pisemnej 

listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania 

Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania 

reklamacji. 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia 

Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji 

polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji. 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis 

przedmiotu reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą 

rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający 



 

 

reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym 

wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn 

podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację 

informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. 

www.nowyswiatmuzyki.pl 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 

w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są 

uzasadnione. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.nowyswiatmuzyki.pl 

 


