
 
REGULAMIN KONKURSU 

„Youngsterowy Halloween” 
 

§1 
WARUNKI OGÓLNE 

 
1. Konkurs „Youngsterowy Halloween” („Konkurs”) jest organizowany w ramach Programu 

edukacyjnego Youngster.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart 
Fund” w Warszawie, przy ul. Miedzianej 3a, 00-814 Warszawa, KRS 0000017557 („Organizator”).  

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu („Regulamin”) będzie dostępna do wglądu w 
siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Miedzianej 3a oraz na stronie www.youngster.pl, 
na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie tekstowym, co umożliwi 
Uczestnikowi Konkursu skopiowanie, przechowywanie i odtwarzanie Regulaminu w normalnym 
toku czynności.  

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie  pracy 
konkursowej na warunkach określonych w Regulaminie, będzie jednoznaczne z faktem, że 
Uczestnicy zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego warunki.  

 
§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie biorący udział w Programie edukacyjnym 
Youngster w edycji 2021/22.  

2. Udział w Konkursie nie jest obowiązkowy.  

3. Uczniowie przygotowują pracę konkursową w grupach, w których uczą się razem w ramach 
Youngstera.  

4. Pracę konkursową zgłasza jedna osoba reprezentująca daną grupę.  

5. Każda grupa może złożyć tylko jedną pracę konkursową.  

6. Opiekę nad uczestnikami Konkursu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach Programu 
Youngster, który potwierdza Organizatorowi uczestnictwo uczniów w Programie, wykonanie 
pracy konkursowej indywidualnie przez uczniów oraz pośredniczy w przekazaniu nagród uczniom, 
których praca została wyróżniona.  

 
§ 3 

ZASADY KONKURSU 
1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu kolażu ze zdjęć, na którym grupa zaprezentuje, w jaki 

sposób obchodzone było u nich w szkole lub grupie Halloween – popularne święto krajów 
anglosaskich, które obchodzone jest 31 października.  



2. Zdjęcia mogą przedstawiać wystrój sali językowej, przebrania uczniów, halloweenowe przekąski 
do jedzenia. Na ocenę pracy dodatkowo wpłynie uwiecznienie na  zdjęciach angielskiego 
słownictwa związanego ze świętem.  

3. Kolaż może zawierać maksymalnie 7 zdjęć.  

4. Każdy uczeń powinien mieć wkład w zadanie konkursowe.  

5. Kolaż należy zamieścić na profilu Youngster na Facebooku (https://pl-
pl.facebook.com/youngsterpl) od dnia 4 listopada 2021 r. od godz. 08.00 do dnia 5 listopada 2021 
r. do godz. 16.00, w komentarzu pod wpisem ogłaszającym konkurs.  

6. Zgłoszenie pracy konkursowej w imieniu grupy stanowi deklarację, że praca jest autorstwa 
Uczestników wchodzących w skład tej grupy i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 
Odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą wszyscy Uczestnicy.  

7. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, 
z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej o której mowa w punkcie 5 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym 
zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, 
komputerową; 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczanie lub najem egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt. a – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie dzieła, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym oraz przekazywanie lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy 
komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy 
wszelkiego rodzaju środków i technik. 

8. W Konkursie ocenione zostaną prace, których wgranie na Facebook nastąpi w czasie, o którym 
mowa w pkt 5, spełniające zastrzeżone warunki Regulaminu.  

9. Wpływ pracy konkursowej rejestrowany jest przez portal Facebook. Data i godzina wpływu pracy 
konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez portal 
Facebook.  

10. Kolaż musi być podpisany nazwą szkoły i grupy – jeżeli w szkole udział w programie bierze więcej 
niż jedna grupa (np. Szkoła Podstawowa w <nazwa miejscowości>, Gmina_G1).  

11. Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą brane pod 
uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.  

12. Organizator nie odpowiada za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników publikujących 
prace konkursowe, a także za skutki takich działań. W przypadku uzyskania przez Organizatora 



wiarygodnych informacji o wskazaniu nieprawdziwych danych co do autorstwa opublikowanej 
pracy praca zostanie usunięta przez Organizatora.  

13. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa 
autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające 
powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do 
symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, zostaną usunięte przez Organizatora.  

14. Nad nadesłanymi pracami konkursowymi obradować będzie jury składające się z trzech 
przedstawicieli Organizatora.  

15. Jury przyzna pierwszą nagrodę oraz dwa wyróżnienia dla prac konkursowych, które zostaną 
uznane przez jury, jako najbardziej kreatywne, biorąc pod uwagę walor artystyczny i edukacyjny 
pracy. 

16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Programu Youngster na Facebooku https://pl-
pl.facebook.com/youngsterpl do dnia 8 listopada 2021 r.  

17. Organizator skontaktuje się z nauczycielem prowadzącym daną grupę, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz ustalenia zasad przekazania nagrody. 
Przekazanie nagrody i rozdysponowanie pomiędzy Uczestników odbędzie się wyłącznie za 
pośrednictwem nauczyciela prowadzącego nagrodzoną grupę.  

§ 4 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Konkurs jest elementem Programu Youngster. Dane osobowe Uczestników Konkursu są 

przetwarzane na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych w momencie 
przystąpienia do Programu.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja "Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A, 00 - 814 
Warszawa, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Fundacji Krzysztofa Podhajskiego, a 
powołanym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych jest Artur Góral, e-
mail: iod@efrwp.com.pl, z którym należy się skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 UE. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym  
wydania nagród i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 
wynikającego z przepisów prawa. 

§ 5 
NAGRODY 

 
1. Nagrodami w Konkursie dla zwycięskiej grupy będzie gra edukacyjna oraz materiały reklamowe 

Organizatora, a dla pozostałych wyróżnionych dwóch grup – materiały reklamowe dla wszystkich 



uczestników wchodzących w skład nagrodzonej grupy. Łączna wartość nagród nie przekroczy 2000 
zł brutto. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 

2. Nagrody o wartości do 2000 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 
dnia 26 lipca 1991r (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) 

3. Decyzja Organizatora w kwestii wyboru laureatów i przyznania nagród jest wiążąca, ostateczna i 
nie podlega odwołaniu.  

§ 6 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem 
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. 
California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są 
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te 
będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom 
Organizatora.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli 
nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był 
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku:  

• problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,  

• udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkód z tym 
związanych,  

• przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałej z przyczyn technicznych lub niezależnych 
od Organizatora,  

• opóźnionej publikacji zgłoszenia lub braku możliwości zgłoszenia konkursowego z 
przyczyn niezależnych od Organizatora,  

• opóźnienia lub inne przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z 
przyczyn niezależnych od Organizatora,  

• niedoręczenia nagrody spowodowanego brakiem danych niezbędnych do przekazania 
nagrody.  

 
4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 

Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: youngster@efrwp.com.pl.  

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 

6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 
 
 

Warszawa, 22 października 2021 r. 


