Regulamin Konkursu Talentów ŚDR 2021

§1 Założenia konkursu
1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Reumatyzmu w roku 2021,
którego celem jest promowanie świadomości społecznej w zakresie chorób reumatycznych.

§2 Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są:
1) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med.
Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej
"3majmy się razem", Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa;
3) Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, ul. Otrębuska 5, 01-475 Warszawa;
4) Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, Spartańska 1, 02-637
Warszawa.

§3 Założenia organizacyjne

1. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnik przystępując do konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków
określonych w regulaminie, traci prawo do udziału w konkursie oraz ewentualnej nagrody.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które zmagają się z chorobami
reumatycznymi.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
5. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy przedstawiającej realizowanie hobby, pasji,
zainteresowań takich jak: rękodzieło, malarstwo, wszelkiego rodzaju dyscypliny sportowe,
rzeźbienie, fotografia, gra na instrumencie, gotowanie itd., które pomagają uczestnikom
konkursu pokonywać przeciwności związane z chorobą reumatyczną. Praca może być
zgłoszona w postaci elektronicznej jako zdjęcie, wideo dostarczone na dowolnym nośniku
danych, drogą mailową lub pocztową albo w postaci przedmiotu wykorzystywanego lub
tworzonego w ramach hobby, pasji, zainteresowań.
6. Prace należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2021r. drogą elektroniczną na
adres klaudia.cwiklinska@spartanska.pl lub spartanska.gerontologia@spartanska.pl, prace
można również dostarczyć osobiście do siedzib organizatorów. Po tym terminie zgłoszenia nie
będą przyjmowane.
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7. Wraz ze zgłoszeniem pracy należy wypełnić i podpisać Załącznik nr 1 i 2 do regulaminu
konkursu i dostarczyć lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.
8. W przypadku braku dostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 7 prace zgłoszone w
konkursie nie będą rozpatrywane.

9. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie https://spartanska.pl/.

§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace dostarczane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
organizatorów.
3. Główne kryteria oceny prac to oryginalność i pomysłowość.
4. Prace konkursowe zostaną przedstawione w ramach stacjonarnej oraz zdalnej wystawy
przygotowanej przez organizatorów konkursu, dostępnej na stronach internetowych wyżej
wymienionych organizatorów. Po zakończeniu konkursu, wszystkie prace zostaną
uwiecznione w formie zdjęć i przedstawione w kalendarzach na rok 2022.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12.10.2021 r.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie https://spartanska.pl/.
3. Osoby nagrodzone otrzymają również wiadomość e-mail z informacją o wygranej.

§6 Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrody główne za trzy najciekawsze prace - w postaci szkła
artystycznego.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników do 14 dni licząc od
ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres organizatora
wskazany w § 3 ust. 7 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres
organizatora, wskazany w § 3 ust. 6 regulaminu.
2. Reklamacje winny wskazywać dane uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
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3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za
pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu organizatorów Komisja.

§8 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe
bez winy organizatora.
3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z
organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych
danych przez uczestników.
6. Ewentualne spory między organizatorami a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte
polubownie.
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