
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

SKARBY KULTURY OCZAMI LOKALNYCH PASJONATÓW 
 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa Zasady wyłonienia zwycięzców 
konkursu Skarby kultury oczami lokalnych pasjonatów. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Głos Historii, z siedzibą w Warszawie (00-029), przy 
ulicy Nowy Świat 33/13, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000772557, NIP: 5252781471, REGON:  
382630044 zwana dalej Organizatorem. 

3. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin stanowiący jednocześnie dokument 
określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

4. Celem Konkursu jest wyłonienie podmiotów – osób prywatnych lub organizacji na terenie 
Polski, które wspólnie z pracownikami Fundacji stworzą trasy turystyczne w dobrze znanych 
sobie okolicach swojego zamieszkania lub pochodzenia. 

5. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 
7. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu 

i strony internetowej www.gloshistorii.pl 
 

 
§ 2 

 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Fundacja Głos 

Historii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa. Dobrowolnie 
przekazane dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Laureatów i wydania 
nagród. W przypadku wygranej dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, województwo 
zostaną opublikowane w serwisach internetowych Fundacji Głos Historii oraz na jej profilu w 
portalu Facebook oraz Instagram. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Osoby, które podały swoje dane mają prawo wglądu do tych danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w 
formie pisemnej na adres: fundacja@gloshistorii.pl. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o podanie adresu, pod który wysłane zostaną nagrody 
4. Podanie swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 



 
 

 

 

§ 3 
 

Czas trwania konkursu 
 

1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://gloshistorii.pl/  
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 01 października 2022 r. o godz. 12:00 i skończy się w dniu 01 

grudnia 2022 r. o godz. 20:00. 
 

§ 4 
 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik Internetu (każda osoba fizyczna, zarówno 
pełnoletnia, jak i niepełnoletnia posiadająca zgodnie z prawem konto e-mail), z zastrzeżeniem 
postanowień kolejnych ustępów niniejszego Regulaminu.  

2. W Konkursie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może brać udział każda 
pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia reprezentowana przez przedstawiciela 
ustawowego, która prześle do konkursu tekst prezentujący trasę tematyczną opisaną dokładnie 
w par. 5 Regulaminu, zwaną dalej „Zadaniem Konkursowym”. Osoba, która zgłosi Zadanie 
Konkursowe zwana jest dalej w treści niniejszego Regulaminu „Uczestnikiem”.  

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które przesłały Zadanie Konkursowe na adres 
mailowy konkurs@gloshistorii.pl 

4. Udział w Konkursie nie wymaga rejestracji ani zakładania specjalnego profilu, wiążące jest 
wysłanie Zadania Konkursowego za pomocą maila. Niezależnie od wyniku Konkursu, 
otrzymanie Zadania Konkursowego przez Organizatora zostanie potwierdzone mailowo. W 
przypadku braku wiadomości zwrotnej, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mailowym 
wskazanym w punkcie 3 paragrafu § 4. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 
 

 
§ 5 

 
Opis Zadania Konkursowego oraz zasady uczestnictwa w konkursie 

 
1. Celem Konkursu jest stworzenie 10 tras tematycznych opowiadających o danym mieście lub 

regionie w spójny sposób, aby pokazać jego walory kulturalne, historyczne, związane z 
przyrodą lub dziedzictwem kulturowym. W ramach współpracy z laureatami Konkursu, chcemy 
stworzyć krótkie teksty, które następnie wraz z ich wersją audio zostaną opublikowane w 
aplikacji „The Voice of History”, co przyczyni się do popularyzacji regionu i da wygodne 
narzędzie do jego poznawania i zwiedzania. 

2. Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, grupa osób lub organizacja taka jak fundacja, 
stowarzyszenie czy koło zainteresowań. 

3. Złącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi wzór zgłoszenia Zadania Konkursowego.  
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
 
- w kilku zdaniach zachęcić do wybrania danego miasta lub regionu przez Organizatora (do 10 zdań) 



 
 

 

 

- wybrać 7 miejsc, które według Uczestnika są najważniejsze, najciekawsze i najbardziej godne 
upamiętnienia w danym mieście lub okolicy (muszą znajdować się one jednak w zasięgu ok 1,5 
godzinnego spaceru) 
- w syntetycznej, kilkuzdaniowej formie uzasadnić wybór tych miejsc; opisy na etapie wyłaniania 
zwycięzców nie muszą być bardzo dokładne, mają jedynie uzasadnić czemu dane miejsce jest 
istotne i zachęcić do jego wyboru (po 2-3 zdania do każdego punktu) 
- pokazać wybrane miejsca w formie wizualnej w formie zdjęć, które na tym etapie również mają 
mieć charakter poglądowy i zachęcający do wyboru danego Zgłoszenia Konkursowego 

 
5. Podmioty, które zwyciężą w Konkursie będą na dalszym etapie współpracować z Fundacją 

celem stworzenia bardziej rozbudowanych i spójnych treściowo opisów, które następnie trafią 
do aplikacji „The Voice of History” 

6. Aby zwiększyć zdywersyfikowanie regionalne, podzieliliśmy teren Polski na 5 regionów 
wymienionych poniżej. Chcielibyśmy nagrodzić dwóch zwycięzców w ramach każdego z 
regionów 
- 1 grupa: województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko 
mazurskie 
- 2 grupa: województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie 
- 3 grupa: województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie 
- 4 grupa: województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie 
- 5 grupa: województwa: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie 

7. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez 
Organizatorów Zadania Konkursowego w aplikacji „The Voice of History”. 

8. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza także, że nadesłany materiał nie 
narusza żadnych praw osób trzecich, w tym nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

9. Materiały niespełniające kryteriów konkursowych, niezwiązane z tematyką, niekompletne, 
przesłane po wyznaczonym terminie lub w inny sposób sprzeczne z niniejszym Regulaminem, 
nie zostaną przyjęte do Konkursu. Decyzja należy do Organizatora i jest ostateczna. 

10. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów prawa, a także praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

11. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 Podmiotów, których trasy będą w najciekawszy sposób 
przedstawiały dany region i zaproponowane miejsca. 

12. O tym kto otrzyma nagrodę zadecyduje Jury Konkursu składające się z 3 przedstawicieli 
Organizatora.  

13. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
14. Organizator ponosi koszt przesłania nagród do Zwycięzców Konkursu. 
15. Nagroda nie podlega zamianie lub wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.  

 
 

§ 6 
 

Szczegółowe kryteria oceny Zadania Konkursowego 
 

1. Na ocenę Zadania Konkursowego będą składały się ocena merytoryczna oraz ocena formalna, 
a także kryteria dodatkowe. 

2. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w Konkursie wynosi 62. 
 



 
 

 

 

● Ocena formalna  
 

1. Możliwość odwiedzenia wszystkich punktów wyznaczonych na trasie w około 1,5 godziny 
[0-5 punktów] 

2. Opis zawiera kilka (nie więcej niż 10) zdań uzasadnienia, dlaczego dane miasto lub region 
powinny zostać opisane i umieszczone w aplikacji „The Voice of History” [0-5 punktów] 

3. Zadanie Konkursowe zawiera opis 7 miejsc opisanych w 2-3 zdaniach [0-7 punktów] 
4. Do Zadania Konkursowego zostały dołączone zdjęcia poglądowe proponowanych miejsc 

[0-7 punktów] 
 

● Ocena merytoryczna 
 
1. Spójność, poprawność i walory językowe tekstów [0-10 punktów] 
2. Znajomość opisywanego regionu [0-10 punktów] 
3. Walory historyczne, kulturowe lub przyrodnicze opisywanego miejsca [0-10 punktów] 

 
● Kryteria dodatkowe 

 
1. Uczestnik lub ich grupa współpracuje z jakąś organizacją czy należy do organizacji, 

fundacji lub stowarzyszenia (Organizator chce zachęcić do współpracy lub zaktywizować 
już działające organizacje) [0-2 punktów] 

2. Ogólna atrakcyjność pomysłu [0-6 punktów] 
 
 

§ 7 
 

Wyniki konkursu 
 

1. Wyniki Konkursu i wskazanie jego laureatów, zgodnie z zapisami Regulaminu, zostaną 
opublikowane na stronie internetowej www.gloshistorii.pl oraz fanpage’u Fundacji Głos 
Historii na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.  

2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz 
poinformuje zwycięzców Konkursu drogą elektroniczną nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 
roku. 

3. Zwycięstwo w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, będzie równoznaczne z prawem do 
otrzymania jednej z 10 nagród z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej, a także do 
sporządzenia we współpracy z Organizatorem opisów stanowiących części składowe trasy. 

4. Laureat Konkursu przed odebraniem Nagrody zobowiązany jest do podpisania i przesłania do 
Organizatora oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora Konkursu wszelkich praw 
autorskich do stworzonych przez siebie opisów stanowiących część trasy. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku nieprzesłania oświadczenia, o którym mowa powyżej, laureat Konkursu traci 
prawo do Nagrody. 

6. Laureaci wyrażają zgodę na wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Konkursu po jego 
zakończeniu. 

 
 



 
 

 

 

§ 8 
 

Odpowiedzialność Organizatora 
 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niedostarczone lub opóźnione z 

powodu działania lub zaniechania po stronie operatorów stron internetowych/serwerów, z 
których wysyłane są maile. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za działanie sieci 
internetowej oraz działalność osób trzecich.  

 
 

§ 9 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu na platformie internetowej 
www.gloshistorii.pl. 

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu. O 
ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy będą informowani poprzez stronę 
www.gloshistorii.pl. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji Głos Historii. 

5. Wszelkie pytania oraz zastrzeżenia prosimy kierować na adres mailowy: 
konkurs@gloshistorii.pl. 


