
Regulamin  
Konkurs Artystyczny Online “Słowem w twarz” 

Oczaruj publikę swoim śpiewem lub prozą! 

Warunki uczestnictwa: 

1. Organizatorem Konkursu Poezji i Prozy “Słowem w twarz” jest 
Stowarzyszenie Słowem w Twarz z siedzibą w Rybniku. 

2. Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych 
warunków uczestnictwa. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne  
z akceptacją Warunków uczestnictwa. 

Dla kogo jest konkurs 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe warunki:  
● we właściwym terminie zgłoszą udział w Konkursie,  
● mają nie więcej niż 25 lat. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionego formularza 
wraz z wideo (zgodnego z punktem 6.) za pomocą strony internetowej: 
slowemwtwarz.pl/konkurs lub poprzez maila kontakt@slowemwtwarz.pl. 
Termin wysyłania zgłoszeń upływa z dniem 15.01.2021. Pracownicy i 
najbliższe rodziny Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie. 

Jak wziąć udział i udostępnić swój film 

6. Uczestnicy muszą nagrać na wideo trwające od dwóch do pięciu minut 
własne wykonanie utworu np. piosenki lub wiersza, pamiętając o 
przedstawieniu tytułu i autora dzieła. Film należy przesłać na stronę 
internetową poprzez formularz: slowemwtwarz.pl/konkurs . Wszyscy 
uczestnicy, którzy prześlą swój film wideo i wypełnią poprawnie pozostałe 
wymagane informacje, zostaną automatycznie zgłoszeni do konkursu. 
Uczestnicy mogą zgłaszać się tylko we własnym imieniu i biorą udział 
wysyłając tylko jeden film. 

Czas trwania konkursu i zmiany 
7. Konkurs rozpoczyna się 05.12.2020 i kończy 26.01.2021: 

● Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 05.12.2020 do 
15.01.2021, 

● Głosowanie trwa od 16.01.2021 do 25.01.2021. 
● Ogłoszenie wyników nastąpi 26.01.2021. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania pod 
warunkiem, że zmiana zostanie opublikowana na tej stronie www.slowemwtwarz.pl . 
Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany Warunków Uczestnictwa, a 
także do odwołania konkursu. Takie zmiany wejdą w życie, gdy opublikujemy 
zmienione Warunki uczestnictwa na wyżej wymienionej stronie. 
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Nagroda 
8. Nagrody 

● Nagroda główna = Tablet + pudełko gadżetów + możliwość nagrania 
swojego utworu wraz ze zwrotem kosztów podróży, 

● Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe JBL, 
● Karta podarunkowa o wartości 150 zł do sklepu Empik, 
● 7 x pudełko gadżetów w ramach nagród pocieszenia. 

Wybór zwycięzcy 
9. Wybór zwycięzców odbywa się etapowo: 

● Za pomocą strony internetowej slowemwtwarz.pl odbędzie się 
głosowanie na najlepiej wykonany utwór.  

● Jury wybrane przez organizatora wybierze spośród dziesięciu 
najczęściej ocenianych utworów zdobywców nagrody głównej. 

10. Internauci mogą oddać głos tylko jeden raz. 

11. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie do dnia 
26.01.2021. Ich wystąpienia i imiona zostaną opublikowane na stronie 
www.slowemwtwarz.pl oraz za pośrednictwem konta Słowem w Twarz na 
Facebooku. Zwycięzca lub jeśli zwycięzca jest niepełnoletni: rodzic / opiekun 
prawny, musi potwierdzić chęć odebrania nagrody w terminie do 31.01.2021. 
W przypadku, gdy wiadomość e-mail z powiadomieniem o nagrodzie zostanie 
zwrócona jako niemożliwa do dostarczenia lub jeśli chęć odebrania nagrody 
pozostanie niepotwierdzona do 31.01.2021, taka nagroda przepadnie, a 
spośród wszystkich pozostałych zostanie wybrany inny zwycięzca. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez zwycięzcę 
wiadomości e-mail z powiadomieniem o nagrodzie z powodu spamu 
zwycięzcy lub innych ustawień bezpieczeństwa lub za podanie 
nieprawidłowych lub w inny sposób niedziałających danych kontaktowych.  

Szczegółowe warunki dotyczące nagród 

11. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani zwrotowi. Nagrody ani 
niewykorzystana część nagród nie mogą być traktowane jako gotówka. Jeśli 
zwycięzca nie może wykorzystać swojej nagrody zgodnie z powyższymi 
ograniczeniami, uważa się, że zwycięzca utracił nagrodę. 

12.Nagrodę zostanie odebrana w dniu ustalonym przez Organizatora przy 
współpracy ze zwycięzcą. 
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Własność intelektualna 

13.Przesyłając swoje zgłoszenie akceptujesz, że Organizator oraz każda osoba 
działająca w imieniu Organizatora będzie miała prawo, bez dalszego 
powiadomienia, przeglądu lub zgody, do publikowania, transmitowania, 
rozpowszechniania i wykorzystywania zgłoszenia, imienia i nazwiska 
zwycięzcy, zdjęcia oraz wystąpienia bezterminowo oraz bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Ograniczenie odpowiedzialności 

14.Przystępując do konkursu gwarantujesz, że praca będzie Twoim oryginalnym 
dziełem, do którego posiadasz wszelkie niezbędne prawa. Twoim 
obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoje zgłoszenie nie narusza własności 
intelektualnej osób trzecich i / lub innych praw. 

15.Zgadzasz się zwolnić i unieszkodliwić Organizatora przed wszelką 
odpowiedzialnością za choroby, obrażenia, śmierć, stratę, postępowanie 
sądowe, roszczenia lub szkody, które mogą wystąpić, bezpośrednio lub 
pośrednio związane z konkursem. 

Dane osobiste 

16.Twój udział w konkursie oraz wszelkie dane osobowe lub inne informacje o 
Tobie zebrane przez Organizatora w ramach konkursu lub w związku z nim 
podlegają naszej Polityce prywatności. 

17.Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na terenie 
Polski przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu z 
uczestnikami konkursu oraz dalszej działalności Stowarzyszenia Słowem w 
Twarz. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych 
osobowych przez Organizatora lub chcesz otrzymać kopię informacji o Tobie, 
które posiada Organizator, lub jeśli chcesz aby niedokładne dane osobowe 
zostały poprawione lub usunięte, skontaktuj się z Organizatorem. 

Rozwiązywanie sporów 

18.Ty i Organizator zgadzacie się na wyłączną jurysdykcję sądów polskich w 
zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji, które 
wynikną w związku z niniejszymi Warunkami uczestnictwa. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu i strony 
internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@slowemwtwarz.com. 


