
 
  
 

 1

Regulamin Konkursu 
„Moje Stypendium - Opowieści stypendialne” 

 
Postanowienia ogólne: 

1. Tematyka Konkursu 

Celem Konkursu jest promocja programów stypendialnych rozumianych jako narzędzie 
rozwoju stypendystów. 
Zadaniem uczestników Konkursu jest ukazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium 
i jak te możliwości wykorzystali, opowiedzenie o tym, co zawdzięczają stypendium, co 
osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu, w jakie działania mogli się włączyć, co udział w 
programie stypendialnym zmienił. 
 

2. Organizatorzy 
Organizatorami Konkursu są Fundacją Orange (zwana dalej FO) i Fundacja Dobra Sieć 
(zwana dalej FDS). 
 

Zasady udziału w Konkursie 
 

3. Adresaci 

W Konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, byli i obecni 
stypendyści programów stypendialnych organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, 
firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z 
funduszy europejskich lub budżetu państwa. 

Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach 
stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2009-2012. 

Dozwolone są zgłoszenia zespołowe. Zespół może liczyć nie więcej niż 3 członków. 
Członkowie zespołu muszą być stypendystami tego samego programu stypendialnego. W 
przypadku zgłoszenia zespołowego, zespół musi wyznaczyć lidera, który będzie 
odpowiedzialny za wszystkie kontakty z Organizatorami. 

 

4. Forma prac konkursowych: 

 Słowo – felieton (max. 8000 znaków ze spacjami) lub blog (ogólnodostępny, 
opublikowany w Internecie);  

 Obraz - reportaż fotograficzny, foto-story (5-10 fotografii z krótki komentarzami lub 
bez, w formacie JPG), foto-blog (ogólnodostępny, opublikowany w Internecie); 

 Obraz i dźwięk - film lub fotokast (czas trwania nie powinien przekroczyć 4 min., 
ogólnodostępne, opublikowane w Internecie). 
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Jedna osoba lub zespół może złożyć w Konkursie maksymalnie po jednej pracy w każdej z 
dozwolonych form. 

Praca konkursowa musi być w języku polskim. 

 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej i papierowej do Fundacji 
Dobra Sieć do 10 września 2012 r. do godziny 17:00 na adres: 

Fundacja Dobra Sieć 

ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa 

z dopiskiem: „Konkurs Moje Stypendium - Opowieści stypendialne” 

Decyduje data doręczenia zgłoszenia. 

Wszystkie zgłoszenia wymagają przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie 
elektronicznej i podpisanej w formie papierowej. Formularz jest dostępny do pobrania na 
stronie www.mojestypendium.pl.  
Wszystkie prace konkursowe, poza pracami w formie blogu i fotoblogu, powinny zostać 
dostarczone na płycie CD lub DVD.  

Zgłoszone prace złej jakości technicznej, bądź zniszczone, zostaną wykluczone z Konkursu.  

 

Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody 
 

6. Ocena prac 

6.1. FDS oceni formalnie wszystkie zgłoszenia konkursowe. 

6.2. Zgłoszenia do Konkursu, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną, zostaną 
poddane ocenie powołanego przez FDS Jury, które wybierze finalistów Konkursu. W skład 
Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów Konkursu, organizatorów programów 
stypendialnych i dziennikarze. Jury pracuje w oparciu o „Regulamin pracy Jury” zatwierdzony 
przez Organizatorów. 

6.3. Prace wytypowane do finału Konkursu przez Jury zostaną umieszczone na stronie 
www.mojestypendium.pl, gdzie będą poddane głosowaniu internautów trwającemu w 
dniach 1-15.10.2012 r. Głosowanie internautów wyłonieni laureatów Konkursu. Termin 
głosowania może ulec zmianie – FDS poinformuje o przesunięciu terminu najpóźniej na 
dwa dni przed planowanym rozpoczęciem głosowania. Jeden adres IP uprawnia do 
jednokrotnego udziału w głosowaniu co 24 godziny. 
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6.4. Sposób wyłaniania laureatów Konkursu: 

 Na podstawie ocen członków Jury, finalistom Konkursu przyznawane są punkty, 
wedle których powstanie Ranking Jury, w taki sposób, że każde miejsce w rankingu 
oznacza 1 punkt (a więc jeśli Jury wybierze 10 finalistów, finalista plasujący się na 
ostatnim miejscu w rankingu otrzyma 1 punkt, a finalista który zajął pierwsze 
miejsce – 10 punktów).  

 Na podstawie głosów oddanych przez internautów w głosowaniu na stronie 
www.mojestypendium.pl, utworzony zostanie Ranking Internautów, wedle którego 
finalistom zostaną przyznane punkty w taki sposób, że każde miejsce w rankingu 
oznacza 1 punkt (a więc jeśli internauci będą głosować na 10 finalistów - 1 punkt 
otrzyma finalista, którego praca uzyskała najmniej głosów, a 10 punktów otrzyma 
finalista, którego praca uzyskała największą liczbę głosów).  

 Ostateczny Ranking, na podstawie którego zostaną wytypowani laureaci Konkursu, 
zostanie utworzony poprzez zsumowanie punktów otrzymanych przez finalistów w 
Rankingu Jury i Rankingu Internautów. O liczbie laureatów zadecyduje Jury. Decyzje 
Jury Konkursu są ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje prawo odwołania. 

6.5. Zarząd FDS ma prawo wykluczyć uczestnika Konkursu za złamanie zasad niniejszego 
Regulaminu oraz za złamanie zasad uczciwej rywalizacji w głosowaniu internetowym. 
Decyzja Zarządu FDS nie podlega odwołaniu. 

6.6. W przypadku zgłoszenia przez uczestników dużej liczby prac konkursowych, 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia preselekcji (w oparciu o kryteria 
konkursowe) i przekazania pod obrady Jury mniejszej liczby prac. 

6.7. Wszyscy uczestnicy Konkursu mają prawo informować podczas jego trwania, że biorą 
w nim udział, angażować się w promocję Konkursu i zachęcać do głosowania. 

 

7. Kryteria konkursowe 

7.1. Kryteria oceny formalnej: 

 Zgodność pracy z tematyką Konkursu 

 Zgłoszenie dokonane w terminie, przy użyciu właściwego formularza karty 
zgłoszeniowej z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie Konkursu, 

 Kompletność zgłoszenia. 
 

7.2. Kryteria oceny merytorycznej: 

 Atrakcyjność estetyczna prac 

 Kreatywność i oryginalność pracy 

 Stopień wypełnienia zadania podstawionego przed uczestnikami Konkursu  
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8. Wyniki Konkursu 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mojestypendium.pl. 
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo o wynikach Konkursu. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi uczestnikami. 

 

9. Nagrody 

Nagrodami w Konkursie są tablety multimedialne i inne nagrody rzeczowe. Nagrody 
zapewnia FO. 

Podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom 
nastąpi podczas Gali Finałowej. Gala odbędzie na jesieni 2012 r. Termin Gali zostanie 
podany do publicznej wiadomości z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

Postanowienia końcowe 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych 
prac bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

11. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do nadesłanych prac i uznaniem niniejszego Regulaminu. Przekazanie 
zgłoszenia konkursowego oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 
narusza ono praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i 
osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 
roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba 
przekazująca, jako wyłącznie odpowiedzialna, zrekompensuje Organizatorom koszty 
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych, 
zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

12. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
uczestnika Konkursu (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego 
rodzica/opiekuna) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.) i zamieszczenie ich na stronie 
www.mojestypendium.pl. 

13. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz. 27 z poźn. zm.). 

14. Organizatorzy zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z 
ważnych przyczyn oraz do odstąpienia w szczególnych przypadkach od postanowień 
niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnicy Konkursu nie zgodzą się ze 
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zmianami Regulaminu, mają prawo wycofać zgłoszenie najpóźniej w dniu zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń. 

15. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje 
Zarząd FDS. 

16. FDS ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych w zgłoszeniu. 
17. W przypadku, gdy w Konkursie zostanie nagrodzone zgłoszenie zespołowego, kwestia 

podziału nagrody pozostaje wyłączną sprawą członków zespołu. 
 

 
 
 

    


