
Projekt regulaminu

Konkurs „Wiki lubi e-podręczniki”

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorami konkursu „Wiki lubi e-podręczniki”, zwanego dalej „Konkursem” są: 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (90-031), ul.  Tuwima
95, pok. 15, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy
dla  Łodzi  Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział  KRS  pod  numerem  KRS
0000244732 (    REGON: 100111890, NIP: 728-25-97-388 

oraz 

Partner  of  Promotion  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (02-793),  ul.
Belgradzka  8  lok.  01,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XVI Wydział
Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000194043 (NIP:  951-00-43-
622, REGON: 012565520)  działająca na zlecenie Skarbu Państwa – Ośrodka
Rozwoju  Edukacji  w  związku  z  realizacją  projektu  pn.  „E-podręczniki  do
kształcenia  ogólnego”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Każdy z Organizatorów w dalszej części niniejszego Regulaminu jest oddzielnie 
zwany „Organizatorem”.  

§ 2

Celem konkursu jest:
1. Wykonanie i/lub zgromadzenie materiałów ilustracyjnych do E-podręczników

tworzonych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „E-podręczniki
do  kształcenia  ogólnego”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych
przez  Wikimedia  Foundation,  Inc.,  zarejestrowaną  zgodnie  z  prawem stanu
Floryda  w  Stanach  Zjednoczonych  Ameryki  o  edukacyjne  materiały
ilustracyjne  powiązane  tematycznie  z  programem  nauczania  w  polskich
szkołach publicznych.
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Postanowienia dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu

§ 3

Konkurs jest podzielony na 4 edycje, których terminy rozpoczęcia i zakończenia będą
następujące:

Edycja 1: od godz. 00:00 1 kwietnia 2014 do godz. 23:59 CEST, 30 kwietnia
2014
Edycja 2: od godz. 00:00 1 maja 2014 do godz. 23:59 31 maja 2014
Edycja 3: od godz. 00:00 1 czerwca 2014 do godz. 23:59 30 czerwca 2014
Edycja 4: od godz. 00:00 1 lipca 2014 do godz. 23:59 31 sierpnia 2014

Podane godziny dotyczą czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST). 

§ 4

W  ramach  każdej  edycji  Organizator  –  Stowarzyszenie  Wikimedia  Polska  w
porozumieniu  z  zespołami  autorów  e-podręczników  będzie  przygotowywał  tabelę
konkursową, zwaną dalej "Tabelą", która będzie zawierała: 

1. Unikalny numer zgłoszeniowy materiału do przygotowania
2. Opis słowny pożądanej zawartości merytorycznej materiału 
3. Opis słowny warunków technicznych dla materiału.

§ 5

Tabela będzie ogłaszana na specjalnej stronie w polskiej edycji Wikipedii, której adres
URL zostanie  podany  do  publicznej  wiadomości  najpóźniej  w  24  godziny  przed
rozpoczęciem Konkursu.

§ 6

1. Organizatorzy w porozumieniu z zespołami przygotowującymi e-podręczniki 
powołują Komisję Konkursową w celu rozstrzygania wyników konkursu.

2. Komisja Konkursowa składa się z: 
a) przedstawicieli autorów podręczników przygotowywanych w ramach 

projektu "E-podręczniki do kształcenia Ogólnego”"
b) przedstawiciela Ośrodka Rozwoju Edukacji
c) przedstawiciela Stowarzyszenia Wikimedia Polska

3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie 
Regulaminem.

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 7
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1. Komisja  Konkursowa  spośród  zgłoszonych  do  Konkursu  materiałów  po
zakończeniu  każdej  edycji  Konkursu  wybierze  te,  które  mają  rzeczywisty
potencjał  użycia  w e-podręcznikach  a  następnie  obliczy dorobek punktowy
uczestników Konkursu wg następujących zasad: 

a) 10  punktów  za  każdy  zaakceptowany  materiał  w  całości  wykonany
osobiście przez uczestnika

b) 5  punktów  za  każdy  zaakceptowany  materiał  wyszukany,  który
wymagał dostosowania do warunków Konkursu przez jego uczestnika

c) 5 punktów za każdy zaakceptowany materiał wyszukany, który nie był
w momencie rozpoczęcia edycji konkursu udostępniony na licencjach
opisanych  w  §  14  i  dla  którego  uczestnik  konkursu  zdołał  od
właściciela majątkowych praw autorskich uzyskać stosowną licencję.

d) 2  punkty  za  każdy  zaakceptowany  materiał  wyszukany,  który  nie
wymagał ze strony uczestnikach działań opisanych w pp. b) i c) § 7

2. Komisja  Konkursowa  wybierze  trzech  uczestników,  którzy  zdobyli  kolejno
największą liczbę punktów w edycji, obliczonych w sposób opisany w p. 1 § 7

3. Jeden uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji Konkursu. 
4. Fundatorem Nagród jest Organizator – Partner of Promotion Sp. z o. o.

§ 8

1. Nagrody są przyznawane niezależnie w każdej edycji Konkursu i wynoszą w
każdej z nich:

1. Nagroda: 2500 PLN
2. Nagroda: 1400 PLN
3. Nagroda: 500 PLN

2. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród jest organizator
Konkursu – Partner of Promotion Sp. z o. o.

§ 9

Nagrodzone  materiały  i  informacje  o  Nagrodach  opublikowane  zostaną  na
przygotowanej  przez  Organizatora  –  Stowarzyszenie  Wikimedia  Polska  stronie
internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
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Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§10

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna 
posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która: 

a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu
b) podała do wiadomości Organizatorów swój aktywny adres e-mail
c) posiada nr PESEL.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Komisji Regulaminowej 
Konkursu oraz ich krewni i powinowaci. 

§ 11

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania
nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora
– Partner of Promotion Sp. z o. o. następujących danych: 

a) imienia i nazwiska
b) adresu zamieszkania
c) nr PESEL nagrodzonego lub numer PESEL przedstawiciela ustawowego

lub  opiekuna  w  przypadku  osób  nieposiadających  pełnej  zdolności  do
czynności prawnych

d) numeru rachunku bankowego
e) w  przypadku  osób  nieposiadających  pełnej  zdolności  do  czynności   -

pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
f) imion rodziców
g) nazwy i adresu właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę
na ich przetwarzanie przez Organizatora – Partner of Promotion Sp. z o. o. w celu
wręczenia nagród.

3. Organizator  –  Partner  of  Promotion  Sp.  z  o.  o.  zobowiązuje  się  do przetwarzania
wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród w Konkursie.

4. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia 
przez Organizatora – Partner of Promotion Sp. z o. o. o otrzymaniu nagrody jest 
równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
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Postanowienia dotyczące materiałów biorących udział w Konkursie

§ 12

1. Materiały zgłoszone do udziału w Konkursie, zwane w Regulaminie 
"Materiałami", muszą być udostępnione przez właścicieli majątkowych praw 
autorskich na jednej z następujących licencji: „Creative Commons – Uznanie 
Autorstwa” (CC-BY, wszystkie wersje), „Creative Commons – Uznanie Autorstwa
– Na tych Samych Warunkach” (CC-BY-SA, wszystkie wersje) lub znajdować się 
bezspornie w domenie publicznej.

2. Właściciel majątkowych praw autorskich do Materiałów musi wyrazić zgodę na 
nieograniczone w czasie przechowywanie Materiałów w zasobach przedsięwzięć 
(projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc. oraz 
przez wszystkie jednostki realizujące projekt „E-podręczniki do kształcenia 
ogólnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3. Materiały zgłoszone do konkursu muszą w momencie zgłoszenia znajdować się w 
zasobach Wikimedia Commons i być prawidłowo opisane zgodnie z zasadami 
panującymi w tym projekcie, zarówno pod względem merytorycznym jak i 
prawno-autorskim; ponadto w opisie zgłoszonych Materiałów musi znajdować się 
unikalny identyfikator zawarty w Tabelach.

4. Materiały muszą spełniać kryteria merytoryczne i techniczne opisane w Tabelach.
5. Materiały muszą być zgłoszone do Organizatorów w okresie trwania 

poszczególnych edycji Konkursu, określonych w § 3, poprzez formularz 
udostępniony na przygotowanej przez Organizatora – Stowarzyszenie Wikimedia 
Polska stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do 
wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

6. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania 
zgłoszenia na serwerze wskazanym przez Organizatorów. Organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn 
leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych
niezależnych od Organizatorów.

§ 13

Materiały niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 12 nie są
brane pod uwagę w Konkursie.
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Wyłączenia odpowiedzialności

§ 14

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatorów na
adres: Partner of Promotion Sp. z o. o., ul. Belgradzka 8 lok. 01, 02-793 Warszawa, na
piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia
zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki lubi e-Podręczniki”.

§ 15

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu
wobec  jej  Organizatorów w związku  z  Konkursem jest  całkowicie  wyłączona.  W
szczególności  Uczestnikom Konkursu  nie  przysługują  żadne  prawne  roszczenia  w
stosunku do Organizatora Konkursu – Partner of Promotion Sp. z o. o. związane z
przyznaniem Nagród w ramach  Konkursu.  Realizacja  nagród  w ramach Konkursu
następuje  jako  jednostronny  akt  dobrej  woli  ze  strony  Organizatora  Konkursu  –
Partner  of  Promotion  Sp.  z  o.  o.,  bez  możliwości  podnoszenia  przeciwko  niemu
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 16

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na
które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 17

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a
wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
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