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Osobom starszym - wsparcie i szacunek 

Konkurs Fundacji Aktywności Obywatelskiej 

 

Regulamin konkursu literackiego : 

„Moje pomysły na aktywną jesień życia” 

 

I. Organizator konkursu:  

Fundacja Aktywności Obywatelskiej 

ul. Dolna 3-go Maja 6/3 

20-079 Lublin 

Tel: 81 532 25 52 

e-mail: fundacja-fao@o2.pl 

 

II.  Cele konkursu:  

• kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie,  

• przedstawienie pozytywnych wzorców aktywnej starości, 

• propagowanie postawy szacunku wobec seniorów, jako ważnej i przydatnej 

grupy społecznej 

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

 

1. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 60+, zamieszkałe w Lublinie. Konkurs jest 

organizowany w ramach projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”. Projekt  jest 

dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 

na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin. 

2. Tematem konkursu literackiego jest „Moje pomysły na aktywną jesień życia”. Tematyka 

pracy literackiej powinna być zgodna z tematem konkursu i prezentować pomysły 

seniorów na aktywną jesień życia. Praca może liczyć maksymalnie 2500 znaków. 

3. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tekst w dowolnej formie literackiej, nigdzie 

wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach. 

http://www.fao.org.pl/
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4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Każda praca musi posiadać swój tytuł.  

6. Do pracy przekazanej w formie papierowej należy dołączyć wypełniony i podpisany 

formularz zgłoszeniowy (w przypadku przekazania pracy w formie elektronicznej na maila 

formularz powinien zostać wypełniony, podpisany i zeskanowany) z następującymi 

informacjami: 

- tytuł pracy 

- imię, nazwisko, wiek autora 

- adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 

- adres e-mail autora 

- zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy w Internecie oraz materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że:  

- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,  

- nie narusza praw osób trzecich. 

8. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez stronę internetową www.osobomstarszym.pl, 

zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu pojawi się na profilu facebookowym 

konkursu: „osobomstarszym”. 

9. Prace konkursowe należy przekazać do dn. 14 października 2021 r. do godz. 14:00 na 

adres organizatora: Fundacja Aktywności Obywatelskiej, ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 

Lublin w wersji papierowej w zamkniętej kopercie (biuro czynne w godzinach 9-14) lub w 

formie elektronicznej na adres mailowy organizatora fundacja-fao@o2.pl . 

10. Formularz przesyłany w formie elektronicznej powinien zostać zabezpieczony hasłem 

(preferowany sposób zabezpieczenia – bezpłatny program 7zip). Hasło powinno zostać 

przekazane Organizatorowi drogą inną niż e-mail. 

 

IV. Nagrody  

 

1. W Konkursie przyznawane są nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz dwa 

wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci voucherów w kwocie 50 zł do 

wykorzystania w jednej z lubelskich restauracji lub kartę podarunkową w wysokości 

50 zł na zakup książek/gier planszowych/muzyki/artykułów papierniczych itp. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową, która przy wyborze kierowała się będzie następującymi kryteriami: spełnienie 
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celów konkursu, atrakcyjność pracy. Do oceny zostaną dopuszczone jedynie prace 

spełniające warunki formalne (wiek, zamieszkanie autora pracy w Lublinie, wpływ pracy w 

terminie podanym przez Organizatora, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy) 

3.Organizator zobowiązuje się do poinformowania zwycięzcy na stronie internetowej 

www.fao.org.pl, osobomstarszym.pl oraz FB w terminie do 26 października 2021 r. 

4. Odbiór nagrody odbędzie się w czasie i miejscu ustalonym między Organizatorem a 

laureatem. 

 

V. Odpowiedzialność 

 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową 

lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub 

w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody. 

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie 

udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia 

konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania 

Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika 

Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie zwycięzcy.  

4. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować z laureatem przez 10 dni roboczych, 

nagroda zostanie przekazana następnej osobie z listy, której praca została wyróżniona. 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

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

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu 

prawidłowego wydania nagrody. 

2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

http://www.fao.org.pl/
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3. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych 

Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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/W (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, wiek, adres e-

mail, adres zamieszkania, numer telefonu. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach 

podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w konkursie. 

 

VII. Prawa autorskie 

 

1. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym autorem 

pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują 

mu pełne autorskie prawa majątkowe do pracy. 

2. Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanych prac, co w 

szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, 

magnetyczną lub cyfrową, 

b. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci 

komputerowych, 

c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w 

szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze 

elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, 

reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci 

Internet. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania przesłanych prac, 

wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów. 
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4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia 

roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 

przez Organizatora prac, do której prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu. 

 

 

VIII. Postanowienie końcowe 

 

1. Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o 

konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W 

kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.  

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie 

www.osobomstarszym.pl, na stronie internetowej Fundacji Aktywności Obywatelskiej: 

www.fao.org.pl, na facebooku FAO oraz na profilu facebookowym  „osobomstarszym”. 

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

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.osobomstarszym.pl. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
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