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Regulamin 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Ogólnopolskim Konkursie Szopek 

Bożonarodzeniowych  

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli (dalej zwana: 

Organizator). 

3. Szopki do konkursu mogą zgłaszać zarówno całe rodziny, jak i osoby indywidualne.  

4. W konkursie udział biorą zdjęcia szopek. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto 

dokona zgłoszenia szopki do konkursu, zgodnie z warunkami regulaminu.   

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1.  Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (propozycja użycia 

naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) należy 

sfotografować w taki sposób, by była dobrze widoczna, należy zadbać o stosowne 

oświetlenie i tło (jasne i jednokolorowe np. na tle białej ściany). Istotne jest, aby 

szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia, a praca ma być 

wykonana własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur, manekinów etc.) 

 

2. Zgłoszenie szopki do konkursu następuje poprzez wysłanie jednego zdjęcia szopki 

(powinno być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 

72 dpi) oraz danych informacyjnych na adres e-mailowy: konkurs-

szopek@orszak.org.  

 

Zgłoszenie, które nie będzie zawierało wszystkich informacji zawartych w 

punkcie 3 § 2, zostanie odrzucone.   

3. W treści e-maila należy podać dane rodziny lub osoby zgłaszającej, krótki opis 

szopki, np. mówiący o technice wykonania, idei etc. (maksymalnie 1 000 znaków) 

oraz dodać jedno zdjęcie szopki.  

W szczególności zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Imię i nazwisko: …………… 

b) Adres korespondencyjny: ………………………….. 

c) Adres e-mail: ………………………. 

d) Opis szopki: ……………………………. 

(Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i edycji przesłanego opisu). 

e) klauzulę : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z 

treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) na 

potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadczam, że zapoznałem się 

z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na 

stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo” 

4.   Zdjęcia należy nadsyłać od dnia 13 grudnia 2018 r. do dnia 7stycznia 2018 r. na adres 

konkurs-szopek@orszak.org.  

5. Zdjęcia zostaną umieszczone w galerii internetowej konkursu na stronie 

www.orszak.org w 48h od otrzymania maila na adres konkurs-szopek@orszak.org 

 

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. W wyniku głosowania prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej 

www.orszak.org., zostaną wyłonione 3 szopki, które otrzymają największą ilość 

głosów i tym samym, zajmą kolejno I, II i III miejsce. Dodatkowo zostaną nagrodzone 

2 szopki wybrane przez jury – otrzymają one wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną 

ogłoszeni w dniu 21 stycznia 2019 r.  

2. Wszystkie nagrodzone osoby, których szopki zajmą 3 pierwsze miejsca oraz 2 

wyróżnienia, otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Wyniki ukażą się na stronie www.orszak.org oraz na profilu FB Orszaku Trzech Króli. 

4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą.   

§ 4. GŁOSOWANIE 

1. Możliwość głosowania zostanie uruchomiona 14 grudnia 2018 r. Głosowanie 

zakończy się 11 stycznia 2019 r. o godz. 12.00.  

2. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.orszak.org. Każda osoba 

może zagłosować tylko raz. Fundacja zastrzega sobie prawo do eliminacji maili 

wytworzonych przez automaty. Do głosowania konieczne jest podanie swojego adresu 

e-mail. 

3. Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.   

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do szopki widniejącej na nadesłanym zdjęciu. 

Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady 

prawne, w szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko 

Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. Uczestnik 

oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia szopki 

oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz Orszakiem Trzech Króli. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizowanie Konkursu.  

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 
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4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora. www.orszak.org  

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 

skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w 

rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) na 

potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadcza, że zapoznał się 

z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na 

stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2018 roku. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

konkursu. 
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