
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

„Alternatywny Czerwony Kapturek ” 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]  

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Alternatywny Czerwony Kapturek ” i w dalszej części 
Regulaminu zwany będzie "Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest fundacja „SAVE - Wildlife Con-
servaMon Fund” z siedzibą w Komornikach, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska. 

3. Konkurs trwa od 25.07.2022 do 13.08.2022 do godziny 23:59. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15.08.2021. 

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-
zardowych (Dz. U. 2022.888 t.j. ze zm.). 

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie haps://fundacja-save.pl 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

§ 2 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]  

Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba pełnoletnia 
będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 [ZASADY KONKURSU]  

1. Konkurs polega na napisaniu alternatywnej wersji bajki o Czerwonym Kapturku, w której wilk 
nie jest bohaterem negatywnym, lecz pozytywnym. Dzieło powinno być stosunkowo krótkie, 
do 1000 słów. Do konkursu przyjmowane są prace w postaci opowiadania, pisane prozą w języ-
ku polskim, dotąd niepublikowane. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifika-
cją nadesłanej pracy. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu polega na przesłaniu dzieła w postaci pliku z 
rozszerzeniem .doc, .docx lub .odt  jako załącznika do wiadomości email na adres Organizatora: 
kontakt@fundacja-save.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs literacki“. 

3. W załączonym pliku, pod lub nad tekstem opowiadania, należy zamieścić odpowiednio uzupeł-
niony danymi autora dzieła poniższy tekst: Imię i nazwisko autora, adres email, zgłoszenie na 
konkurs literacki „Alternatywny Czerwony Kapturek“ Fundacji SAVE. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 dzieła. 

5. Dzieła muszą być wykonane samodzielnie. 
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6. Zabronione jest wykorzystywanie w swoich dziełach całości lub fragmentów dzieł innych osób, 
jak również wzorowanie się cudzymi pracami. Dzieła  powinny być oryginalne. 

7. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada autorskie prawa ma-
jątkowe do pracy, którą zgłasza w Konkursie, oraz że nie narusza ona praw osób trzecich. 

9. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia 
autorskich praw majątkowych i osobistych, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w 
Konkursie, i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. 

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej tery-
torialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Dzieła na stronie internetowej Orga-
nizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), m.in. na 
potrzeby realizacji i promocji Konkursu, a także na utrwalanie i przechowywanie na nośnikach 
cyfrowych Organizatora. 

11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją całego Regulaminu.  

§ 4 [NAGRODY]  

1. Uczestnikom Konkursu zostanie przyznana Nagroda w kategorii: „Najlepsze opowiadanie“. 
Przewidywane jest także wręczenie 3 wyróżnień. 

2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wedle jego subiektywnej oceny, dokonanej z 
uwzględnieniem pomysłowości i zgodności pracy z zadaną tematyką. 

3. Nagrody: 

• 1x Najlepsze opowiadanie - udział w „Wilczych warsztatach” oraz publikacja Dzieła na 
stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora; 

• 3x Wyróżnienie - publikacja Dzieła na stronie www oraz w mediach społecznościowych 
Organizatora 

5. Szczegóły nagrody „Wilcze warsztaty”: 

1. W skład warsztatów wchodzi: 

a) Część teoretyczna odbywająca się w bazie terenowej Organizatora pod Skarżyskiem-
Kamienną: 

• wykład o wilkach oraz ich sekretach 
• wilcze opowieści i anegdoty z tropień 
• prezentacja wilczej czaszki i nie tylko 
• pokaz budowy i działania obroży telemetrycznej 
• prezentacja wyników z obroży GPS i tego, jak je analizować 
• historia wędrówki wilka Scyzora 
• nauka rozpoznawania wilczych tropów  
• kurs profesjonalnego wycia 



b) Część praktyczna odbywająca się w bazie terenowej Organizatora pod Skarżyskiem-Ka-
mienną: 

• tropienie wilków w przepięknej Puszczy Świętokrzyskiej 
• wieczorna wyprawa samochodami terenowymi w głąb puszczy na zbiorowe wycie i na-

słuchiwanie odpowiedzi wilków 
• posiłek, kawa, herbata, napoje 
• nocleg. 

6. Termin warsztatów planowany jest na połowę sierpnia 2022 roku. Termin ten może ulec zmia-
nie bez podania przyczyny. 

7. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny. 

8. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne bez 
podawania przyczyn. 

10. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednict-
wem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Uczestnika konkursu. 

11. Zwycięskie i wyróżnione dzieła zostaną opublikowane na stronie www Organizatora oraz na 
jego profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 

§ 5 [WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]  

1. Warunkiem otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia jest potwierdzenie chęci ich odebrania przez 
Uczestnika drogą elektroniczną na adres email kontakt@fundacja-save.pl w terminie do 3 dni 
od dnia opublikowania wyników pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody. 

2. Warunkiem uzyskania Nagrody lub Wyróżnienia jest przesłanie przez Uczestnika Konkursu na 
adres email Organizatora - kontakt@fundacja-save.pl - wiadomości zawierającej: 

• skan lub zdjęcie wypełnionego i czytelnie podpisanego Oświadczenia – Załącznik nr 1 do 
Regulaminu; 

3. Organizator ma prawo zażądać złożenia powyższego oświadczenia Uczestnika w formie pisem-
nej.  

§ 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] !

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych Uczestnika w zakresie i celu organizacji Konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 
(dalej „Rozporządzenie”) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016).  
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2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z 
Organizatorem pod adresem email: kontakt@fundacja-save.pl 

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie wyrażonej zgody, w 
postaci: 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu 

a) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia, do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu; 

b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń przez okres przedawnienia potenc-
jalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego 
interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.) 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikom następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
o prawo do sprostowania danych,  
o prawo do usunięcia danych, 
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
o prawo do przeniesienia danych,  
o prawo do wniesienia sprzeciwu, 
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(„EOG”). 

7. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Uczestników są: 

• podmioty, które są upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestników na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa, 

• podmioty, które współpracują z Organizatorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowy-
ch, prawnych 

• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, 
• podmioty, które świadczą Organizatorowi pomoc prawną, podatkową, rachunkową 

8. Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestnika Konkursu w sposób zauto-
matyzowany, w tym także w formie profilowania. 

§ 7 [REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Reklamacje związane z konkursem Uczestnicy mogą zgłaszać na adres email Organizatora: kon-
takt@fundacja-save.pl z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy re-
klamacji, lecz nie później niż do 10.09.2022. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą roz-
patrywane. 

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty 
wpłynięcia reklamacji, a odpowiedź na nią zostanie udzielona drogą emailową. Organizator 



może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podsta-
wy reklamacji. 

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej.


