REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ KULTURY
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ W RADOMIU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu są Fundacja Kultury Bezpieczeństwa z siedzibą ul. Prosta 32, 72-100
Łozienica oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu z
siedzibą ul. Traugutta 52, 26-600 Radom.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 6 czerwca 2022 roku do 17 czerwca 2022 roku.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta
Radomia.
2. W konkursie bierze udział cały zespół klasowy wraz z wychowawcą.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem, który stanowi załącznik
do ogłoszenia konkursowego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów podanych w § 3

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu zachęcającego w kreatywny sposób do zagłosowania
w Budżecie Obywatelskim miasta Radomia na projekt nr 161 ''5 minut do AED".

2. Wymogiem niezbędnym jest znalezienie się treści z § 3 p.1 w prezentowanym filmie (Budżet
Obywatelski miasta Radomia, projekt nr 161 "5 minut do AED").
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3. Czas trwania filmu od 30 do 100 sekund.
4. Filmy należy przesyłać na adres fundacja@fkb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca
2022.
a) W tytule wiadomości należy wpisać "5 minut do AED". Treść wiadomości musi zawierać nazwę
szkoły, klasy, dane wychowawcy oraz dane kontaktowe.
b) film przesyłany jest przez wychowawcę klasy.
c) w filmie mogą brać udział tylko dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udostępnianie
wizerunku dzieci na portalach społecznościowych, w gazetach itp.
5. Filmy zgłaszane do konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym Facebooku Fundacji Kultury
Bezpieczeństwa. Filmy nie spełniające kryteriów określonych w Regulaminie nie będą brane pod
uwagę.
6. Filmy zgłaszane do konkursu należy umieścić również w mediach społecznościowych swojej szkoły.
7. Zasady punktowania filmów zgłoszonych do konkursu:
a) Za każde polubienie filmu opublikowanego przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa uczestnicy
otrzymują 1 punkt.
b) Za każde udostępnienie filmu opublikowanego przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa uczestnicy
otrzymują 5 punktów.
8. Każda klasa, która prześle film spełniający kryteria określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 14
dni od dnia zakończenia możliwości głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim miasta
Radomia 2023 otrzyma jednogodzinną wejściówkę dla całej klasy do Parku Trampolin JumpWorld, do
wykorzystania w terminie do 30 listopada 2022 roku. Nagroda w postaci wejściówki zostanie
przekazana wychowawcy klasy.
9. Klasa, której film otrzyma najwięcej punktów według zasad zawartych w § 3 p.7 otrzyma nagrodę
główną.
10. Główną nagrodę stanowi dwugodzinna wejściówka dla całej klasy do Parku Trampolin JumpWorld
oraz szkolenie dla wszystkich nauczycieli szkoły z zasad udzielania pierwszej pomocy. Nagroda w
postaci wejściówki do JumpWorld do wykorzystania w terminie do 30 listopada 2022 roku oraz
voucher na szkolenie do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2022 roku zostaną przekazane
wychowawcy klasy.
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11. Termin realizacji wygranej wejściówki należy uzgodnić bezpośrednio z Parkiem Trampolin
JumpWorld. Termin szkolenia zostanie uzgodniony bezpośrednio z organizatorami.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w
związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony 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 oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
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