
Warszawa, 15.10.2017r. 
REGULAMIN KONKURSU NA REMIKS OTWARTYCH ZASOBÓW PODCZAS FAM 2 
FORUM APLIKACJI I GIER MOBILNYCH 
 
 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konkursie na remiks, w którym nagrodami są 
upominki od Partnerów FAM - 2 FORUM APLIKACJI I GIER MOBILNYCH, m.in: 
Kody uniwersalne (iOS/And/www) do aplikacji Explain Everything ważne od 15 października 
2017 do 30 kwietnia 2018 r. - 10 sztuk 
Selfie stick - 3 sztuki 
Kubki - 3 sztuki 
Pen drive - 3 sztuk 
Notatniczek -3 sztuki 
"Skarpa Warszawska",  wyd. Fundacja Culture Shock - 5 sztuk 
"Matka i inne zapiski" Zofia Brzeska Gaudier, wyd. Fundacja Culture Shock - 5 sztuk 
Publikacja “Appetyt na Applikacje”, wyd. Fundacja Orange 2016 - 3 sztuki 
Publikacja “Instytucje Kultury w środowisku cyfr.”, wyd. NInA 2016  - 1 sztuka 

§ 2 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Culture Shock, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Górnośląska 16 lok. 42, 00 – 432 Warszawa. 

§ 3 
Konkurs jest organizowany w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie FAM- 2 FORUM 
APLIKACJI I GIER MOBILNYCH, zwane dalej FAM, tj. w przestrzeni “Marzyciele i 
Rzemieślnicy”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 w Warszawie.  

§ 4 
Konkurs dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników FAM 

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

§ 6 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu konkursu. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
losowaniu. 

3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie 
dobrowolne. 

 
II. Warunki uczestnictwa 

§ 7 
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba co najmniej 13-letnia, która w dniu 

15.10.2017 wykonana i dostarczy na adres remiks@cultureshock.pl pracę plastyczną 
wykonaną w dowolnej technice w dowolnym formacie przy użyciu jednej z aplikacji 
prezentowanej podczas FAM.  



2. Praca powinna wykorzystywać materiały z domeny publicznej lub udostępnione na 
licencji do ponownego przetwarzania. 

3. Praca powinna się charakteryzować wysoką jakością wykonania. 
4. Uczestnik deklaruje, że wykonał pracę samodzielnie i bez roszczeń osób trzecich. 

§ 8 
Udział w konkursie jest jrdnoznaczy ze zgodą na udostępnienie wysłanej pracy plastycznej na 
licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) [pełny tekst licencji dostępny jest na 
stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode]. Oznacza to zgodę na 
kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie oraz zgodę na 
dalszy remiks pracy dla dowolnego celu, także komercyjnego. 

§ 9 
Osoby biorące udział w konkursie zezwalają na upublicznienie ich imion i nazwisk. 

§ 10 
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 
III.Nagrody 

§ 11 
Nagrodę można odebrać w Recepcji FAM natychmiast po wysłaniu pracy mejlem na adres 
remiks@cultureshock.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń - data i godzina odebrania mejla. Jeden 
uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Jedna osoba może wysłać dowolną 
liczbę prac jednak ma prawo do odbioru tylko jednej nagrody.  

§ 12 
Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 13 
Uczestnik ma możliwość wyboru nagrody z dostępnych. O pierwszeństwie wyboru decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

§ 14 
Konkurs trwa do wyczerpania nagród. 
 
IV.Wyłonienie zwycięzców Konkursu 

§ 15 
W  konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy FAM (w tym wolontariusze) oraz 
Partnerzy FAM. 

§ 16 
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja w składzie: 
1. Paulina Jędrzejewska 
2. Sylwia Żółkiewska - Jaworek 
3. Piotr Jaworek 

§ 17 
Konkurs odbędzie się dn. 15.10.2017 w godz. 11.00 - 16.00 w Marzycielach i Rzemieślnikach, 
3p. Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 w Warszawie  
 
 
 



V. Postanowienia końcowe 
§ 18 

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również o zapisach Regulaminu 
budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu, przy czym w kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 19 
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 
przyczyn. 

§ 20 
Informacja o ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie będzie publikowana 
wyłącznie na stronie internetowej fam.cultureshock.pl 

§ 21 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych Organizatora. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.).  
 
 
 
 
 
 


