REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SŁONECZNA GALERIA ONLINE dla #pharmacyheroes”
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pn. „Słoneczna Galeria online dla
#pharmacyheroes” organizowanego przez Fundację Urtica Dzieciom, z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 120,
54-613 we Wrocławiu w ramach wsparcia projektu #pharmacyheroes prowadzonego przez Polską Grupę
Farmaceutyczną S.A. z siedzibą w Łodzi- zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 we
Wrocławiu.
3. Celem Konkursu jest wyrażenie za pomocą prac plastycznych (rysunek/laurka) wsparcia i podziękowań za trud
wkładany każdego dnia przez farmaceutów w ratowanie ludzkiego życia, w tym wysiłek w walce z COVID-19.
4. Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia, biorąca udział w warsztatach
„Słoneczna Galeria online”. Wszelkie oświadczenia i zgody wymagane od Uczestnika niepełnoletniego,
podpisują jego przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni).
5. Prace nadsyłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie
przedstawianymi na innych konkursach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredka, ołówek, pastele, farby plakatowe,
wycinanki, itp.).
7. Tematyka prac powinna wyrażać podziękowanie farmaceutom, za ich trud wkładany każdego dnia w ratowanie
ludzkiego życia, w tym wysiłek w walce z COVID-19.
8. Po wykonaniu przez Uczestnika Konkursu rysunku/laurki, należy zrobić zdjęcie pracy i wysłać wraz z krótkim
opisem (imię, wiek, nazwa szpitala lub miasto) na adres pharmacyheroes@pgf.com.pl.
9. Zgłoszenia prac należy dokonywać w terminie od dnia 13.04.2020 do dnia 15.05.2020.
10. Spośród przesłanych prac konkursowych zostaną wyłonione przez Organizatora 3 prace zwycięskie, z których
zostaną stworzone kartki pocztowe, które trafią do farmaceutów z całego świata.
11. Wraz ze zgłoszeniem pracy w Konkursie, Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Jednocześnie
Uczestnik Konkursu potwierdza, że wraz z udziałem w warsztatach plastycznych pn. „Słoneczna Galeria” złożył
Organizatorowi niezbędne również na potrzeby Konkursu zgody, w tym na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie wizerunku oraz na nieodpłatne przeniesienie majątkowych prawa autorskich do prac bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Uczestnik Konkursu potwierdza również, że uzyskał od Organizatora
pisemne informacje w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w ramach udziału w warsztatach pn.
„Słoneczna Galeria”.
12. Prace konkursowe zostaną opublikowane m.in. na stronach www.facebook.com/Pharmacy-Heroes112286467095677, platformie http://pharmacyheroes.com. Komunikacja w tym wątku będzie również
prowadzona kanałami Fundacji Urtica Dzieciom.
13. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na witrynie internetowej.
14. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Wrocław, 13.04.2020

