
   

 

REGULAMIN 
konkursu na opracowanie koncepcji kampanii społecznej 

 
I. Organizator konkursu    
Organizatorem konkursu jest Fundacja “Wiatrak”.  Konkurs organizowany jest w ramach 
projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” 
realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
II. Cel konkursu   
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej - koncepcji kampanii 
społecznej, wskazującej problemy osób chorych psychicznie w życiu społecznym  
i podejmującej walkę ze stygmatyzacją. 
 
 III. Forma konkursu  
1.   Konkurs jest jednoetapowy.  
2.  Prace nalezy nadsyłać do dnia 24 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Fundacji)  
na adres Fundacja “Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz    
 
IV. Opis przedmiotu konkursu  
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kampanii społecznej wskazującej 
problemy osób chorych psychicznie w życiu społecznym i podejmującej walkę ze 
stygmatyzacją.  
2. Kampania ma pozytywnie wpłynąć na:  

a. zmianę postrzegania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym   
b. zmianę postrzegania osób chorych psychicznie przez pracodawców jako 
potencjalnych pracowników;  
c. traktowanie osób chorych psychicznie jako pełnoprawnych i wartościowych 
obywateli, mieszkańców, sąsiadów. 

3. W ramach koncepcji należy zaplanować  kampanię społeczną medialno-wizualną   
z uwzględnieniem takich form jak: plakaty, spoty telewizyjne, spoty radiowe, graficzne 
informacje do prasy, ulotki/foldery. Autor może zastosować równiez inne formy wyrazu niż 
wymienione, jednak Organizator nie gwarantuje ich realizacji. 
4. Projekty graficzne plakatów, informacji prasowych oraz ulotek /folderów należy 
przygotować w formacie 1:1, w rozdzielczości 300 dpi oraz zapisać na płycie w formacie pdf. 
5. Spoty telewizyjne i radiowe należy przygotować w formie wydrukowanego scenariusza. 

 
V. Termin i zakres kampanii  
1. Kampania społeczna zostanie  zrealizowana w Mieście Toruniu oraz w Powiecie 
Chełmińskim. 
2.  Kampania zostanie przeprowadzona w maju 2020 roku. 
 
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie  
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby  
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty 
występujące wspólnie: s.c. i konsorcjum uczestników (zespół autorów, zespoły  
autorskie), które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.  
Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących  
wspólnie udział w Konkursie.  
2. Organizator Konkursu oraz członkowie jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać  

udziału w  Konkursie  ani  dopomagać  uczestnikom  Konkursu.  Prace  konkursowe  

powinny być przedłożone w zamknietej kopercie opatrzonej godłem.  



   

 

3. W drugiej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy złożyć kartę 
zgłoszenia konkursowego stanowiącej załacznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisane 
oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące ochrony danych osobowych stanowiące 
załącznik nr 2. 
4. W przypadku otrzymania nagrody, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie  
przez Organizatora swoich danych osobowych /imię , nazwisko, miejscowość/.  

 
 

VII. Termin i miejsce składania prac konkursowych  
1. Prace konkursowe należy składać na podany adres :  

Fundacja “Wiatrak” 
Ul. Bołtucia 7 
85-796 Bydgoszcz 
- osobiście w godzinach 9.00–19.00 w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2020 
roku. 
- drogą pocztową – decyduje data wpływu do Fundacji. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest Anna Leszczyńska  - 
adres e-mail anna.leszczynska@wiatrak.org.pl.  
3. Prace konkursowe złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą dopuszczone do 
Konkursu.  
4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę  

lub kuriera prac konkursowych na konkurs.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia  

przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora  
lub przez/do organizatora w związku z konkursem.  

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.  
7. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w konkursie.  
 
VIII. Jury  
1. Jury powołuje organizator.  
2. Jury na pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie przewodniczącego. 
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.   
4. Ostetczna interpretacja postanowień regulaminu nalezy do Jury.  
 
IX. Dyskwalifikacja   
1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:  

a. zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu – prace, które dotrą pocztą po  
tej dacie, nie będą dopuszczone do konkursu;  

b. nie spełni wymogów Regulaminu.  
 

X. Rodzaj i wysokość nagród  

 
1
. 

1. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie realizacji wybranej kampanii w Mieście Toruniu 
oraz Powiecie Chełmińskim. Planowana realiacja kampanii ma nastapić  
w miesiącu maju 2020 roku. 
2. Nie istnieje możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

 

 

 XI.  Postanowienia  dotyczące  przejścia  autorskich  praw  majątkowych  do  
wybranej pracy konkursowej  

 1.  Prace  konkursowe  biorące  udział  w  Konkursie  muszą  być  własnością  lub  

współwłasnością  autorów  (autorstwo  należy  potwierdzić  w  karcie  zgłoszenia  
konkursowego).  



   

 

2. Nagrodzony projekt przechodzi na własność Fundacji “Wiatrak”  z chwilą wyłonienia 
laureata konkursu.   
3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich  
na rzecz Fundacji “Wiatrak” w momencie wybrania projektu przez Jury. 

 4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  koniecznych  zmian  do  

nagrodzonej pracy w porozumieniu z ich autorami.  
   
XII. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu  
Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.wiatrak.org.pl  
Laureat Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wyniku drogą mailową lub 
telefoniczną.  
 
XIII. Unieważnienie konkursu  
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:  
         1)    gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,  

2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,  
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.   
 

XIV.  Postanowienie końcowe  
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Fundacja “Wiatrak” ul. Bołtucia 7, 

85-796 Bydgoszcz oraz na stronie internetowej www.wiatrak.org.pl.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na  

skutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne  
instytucje lub osoby doręczające przesyłki.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
  

   
 

http://www.wiatrak.org.pl/

