
 

 

 

Regulamin Konkursu o tytuł BabaFest 2017  dla kobiet zaangażowanych społecznie i 
obywatelsko 

 
 
§ 1  
[Postanowienia ogólne] 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Rozwojowych z Uśmiechem, z siedzibą w Olsztynie przy 
ul. Staromiejskiej 8/9 lok 7, nr NIP: 7393855712    nr REGON: 281418173 
2. Konkurs ma na celu wyłonienie Laureatki w Konkursie o tytuł BabaFest 2017  dla kobiet zaangażowanych społecznie i 
obywatelsko 
3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.). 
4. Organizator oświadcza, że w związku z konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników 
konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie i w przepisach prawa. 
5. Uczestnictwo w konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i plebiscytu, ma charakter dobrowolny. 
 
§ 2  
[Warunki uczestnictwa w konkursie]  
 
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 15 października 2017 r. 
3. Uczestnikiem konkursu są zgłoszone do Konkursu o tytuł BabaFest kobiety zaangażowane społecznie i obywatelsko. 
4.  Zgłoszeń mogą dokonywać  organizacje i instytucje rządowe i pozarządowe, osoby fizyczne i prawne oraz kościoły i związki 
wyznaniowe. 
5. Zgłoszenie powinno być dokonane za pośrednictwem formularza, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu 
6. Wypełnione formularze należy przesyłać na adres biuro@babafest.pl od dnia 1 sierpnia 2017 do dnia 17 września 2017  
7. Zgłoszenia konkursowe będą prezentowane na stronie konkursu w ramach strony internetowej www.babafest.pl od dnia 2 
października 2017 
8.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody – na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym 
Regulaminie - na przetwarzanie danych osobowych, na przeniesienie praw autorskich oraz na nieodpłatne wykorzystanie 
materiałów zgłoszeniowych nadesłanych lub złożonych u Organizatora przez Uczestników Plebiscytu dla celów 
marketingowych Organizatora, a także na rozpowszechnianie materiałów zgłoszeniowych poprzez ich udostępnienie przez 
Organizatora na stronie www.babafest.pl, fanpage na Facebooku i innych nośnikach informacyjnych. 
 
 
§ 4  
[Przebieg głosowania, rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników] 
 
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w trzech etapach: I etap – głosowanie internautów, II etap – głosowanie kapituły 
konkursowej, III etap – sumowanie wyników głosowania internautów (ujętych w kolejności zajmowanych pozycji) 
pomnożonych razy dwa i wyników głosowania kapituły (również ujętych w kolejności zajmowanych pozycji).  
2. W trakcie trwania konkursu użytkownicy strony internetowej www.babafest.pl mogą oddawać glosy na poszczególne 
zgłoszenia. Możliwe jest oddanie jednego głosu z jednego adresu e-mail na daną kandydaturę w ciągu doby w terminie od 2 
października 2017 r. do 13 października 2017 r. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego sprawdzenia, czy głos został oddany przez prawdziwego nadawcę 
poprzez wysłanie maila na podany adres z prośbą o potwierdzenie oddania głosu. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie 
tego głosu. 
4. Kapituła konkursowa składająca się z przedstawicieli kultury i sztuki, przedstawicieli władz samorządowych i działaczy 
lokalnych odda głosy w tajnym głosowaniu na kandydatki do konkursu. Każdy członek kapituły posiada jeden głos. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po zsumowaniu wyników (ujętych jako kolejność zajmowanych pozycji) głosowania 
internautów pomnożonych razy dwa i wyników głosowania kapituły.  
6. Laureatką konkursu zostanie kandydatka, który otrzyma najwyższy zsumowany wynik  głosowania, zgodnie z powyższymi 
założeniami. 
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§ 5  
[Nagroda] 
 
1. Laureatce wytypowanej (zajmującemu pierwsze miejsce) w konkursie przysługuje Nagroda Główna, na którą składa się: 
tytuł BabaFest 2017, statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł. 
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi podczas Gali Inauguracyjnej Festiwalu BabaFest, która odbędzie się w 
terminie 15.10.2017.  
 
§ 6 
[Przetwarzanie i ochrona danych osobowych] 
 
Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (i) przeprowadzenia konkursu (i) doręczenia nagrody. Dane 
osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na 
ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w Plebiscycie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
 
§ 7  
[Postanowienia końcowe] 
 
1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych 
www.babafest.pl Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może być mu przesłana drogą mailową 
bądź pocztą. 
2. Materiały reklamowo – promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób trzecich (m. in. 
administratorów systemów teleinformatycznych). 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. 
5. Wszelkie spory związane z konkursem, którego dotyczy niniejszy Regulamin rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora. 
 
 


