REGULAMIN KONKURSU
„Rejs Niepodległości”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Konkursu „Rejs Niepodległości” jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, zwane dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorami Konkursu są Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu,
Akademia Morska w Gdyni oraz Konferencja Episkopatu Polski, zwani dalej
Współorganizatorami.
§2
Celem konkursu jest promocja wiedzy o morzu oraz historii działań niepodległościowych
Narodu Polskiego.
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w wieku od 18 do 26
lat.
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.facebook.com/RejsNiepodleglosci,
na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
3. Uczestnicy mogą dokonywać rejestracji elektronicznej w dniach od 22 listopada 2017 r. do
3 stycznia 2018 r.
§4
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komitet Konkursowy, w skład którego wchodzą:
a) trzej przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
b) dwaj przedstawiciele Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu,
c) dwaj przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni,
d) jeden przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski.
Rozdział II
Struktura i przebieg konkursu
§5
Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap I przesłanie zdjęcia albo filmu,
b) Etap II Test Wiedzy.

§6
1. Etap I konkursu polega na przesłaniu zdjęcia albo krótkiego filmu (max. 2 minuty),
w którym uczestnik zaprezentuje siebie w roli Młodego Ambasadora, który poprzez ukazanie
walorów i piękna swojej „Małej Ojczyzny” będzie promował Polskę za granicą.
2.„Mała Ojczyzna” to miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rodzaj przestrzeni
geograficznej, społecznej i kulturowej, w której uczestnik żyje i z którą jest emocjonalnie
związany i za jej pośrednictwem chciałby pokazać i promować Polskę.
3. Zdjęcie albo film umieścić należy na stronie www.facebook.com/RejsNiepodleglosci
w dniach od 22 listopada 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. po dokonaniu elektronicznej rejestracji
do udziału w Konkursie, o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora, co polega na prawie Organizatora do
niedopuszczenia do Konkursu zdjęcia albo filmu, bez konieczności informowania o tym
zgłaszającego, jeżeli:
a) narusza powszechnie obowiązuje w Polsce prawo,
b)zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące
do przemocy,
c) zawiera treści o charakterze reklamowym lub innym komercyjnym,
d) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie.
5.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zdjęć i filmów przed
umieszczeniem ich na stronie internetowej do końca kolejnego dnia roboczego następującego
po dniu zamieszczenia zdjęcia albo filmu.
6. Etap I konkursu prowadzony jest z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji konkursowej.

§7
1. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie albo jeden film konkursowy.
2. Konkurs ma charakter indywidualny, tzn. nie ma możliwości zgłoszenia jednego zdjęcia
albo filmu konkursowego dla dwóch lub więcej osób.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy funkcjonowania systemu zgłoszeń
w aplikacji konkursowej wynikłe z awarii Facebooka, serwisów zewnętrznych lub innych
przyczyn od niego niezależnych.
§8
1. O zakwalifikowaniu uczestnika do II etapu Konkursu decydować będzie ilość „głosów”,
którą dane zdjęcie albo film uzyska do dnia 7 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.
2. Zabrania się kupowania, wymiany lub manipulowania „głosami”.
3. Uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość „głosów” przechodzą do etapu II konkursu.
4. Maksymalna ilość osób, które mogą przejść do etapu II to 70 % uczestników I etapu nie
więcej jednak niż 500 osób.
5. W przypadku uzyskania przez uczestników równej ilości „głosów” do kolejnego etapu
przechodzą wszyscy uczestnicy, którzy taką ilość uzyskali, niezależnie od przekroczenia
progu 70% lub 500 osób.

§9
1. Etap II konkursu stanowi Test Wiedzy, który odbędzie się w Warszawie w dniu
20 stycznia 2018 r.
2.Komitet Konkursowy powołuje Komisję Konkursową, która czuwać będzie nad
przeprowadzeniem i przygotowaniem Testu Wiedzy.
3. Test składa się z 30 pytań i jest testem jednokrotnego wyboru.
4. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zapewnienia zawodnikom warunków
umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Komisja Konkursowa ma prawo
zdyskwalifikować zawodnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.
5. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź zawodnik uzyskuje 1 punkt.
W przypadku odpowiedzi błędnej zawodnik nie uzyskuje punktu. Maksymalna ilość punktów,
którą można uzyskać wynosi 30.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzenia testu reguluje dołączona do niego instrukcja.
7. Po zakończeniu Testu Wiedzy Komisja Konkursowa sumuje punkty i ogłasza wstępną listę
laureatów Konkursu.
8. Uczestnicy testu mają prawo złożenia odwołania od wyników etapu II (w formie pisemnej
na formularzu udostępnionym podczas Testu Wiedzy przez Komisję Konkursową). Po
rozpatrzeniu odwołań Komisja Konkursowa ogłasza ostateczną listę laureatów.
9. Laureatami Konkursu zostaje 100 uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów
na Teście Wiedzy.
10. Wszyscy laureaci Konkursu, otrzymają nagrodę.
11. W przypadku, gdyby dwóch lub więcej uczestników zdobyło w Teście Wiedzy taką samą
liczbę punktów o uzyskaniu statusu laureata decyduje większa ilość „głosów”, którą dany
uczestnik uzyskał w etapie I Konkursu.

§10
1.Test będzie obejmował wiedzę z zakresu historii działań niepodległościowych Narodu
Polskiego od Powstania Kościuszkowskiego do odzyskania przez Polskę Niepodległości
w 1918 r., podstaw wiedzy żeglarskiej oraz morza w Biblii.
2. Wykaz literatury i materiałów stanowiących źródła wiedzy zostanie udostępniony na
stronie internetowej www.facebook.com/RejsNiepodleglosci do dnia 10 grudnia 2017 r.

Rozdział III
Nagrody
§11
1. Nagrodą w konkursie jest udział w jednym z etapów rejsu żaglowca „Dar Młodzieży”
dookoła świata oraz możliwość udziału w 34. Światowych Dniach Młodzieży
w Panamie w dniach 22−27 stycznia 2019 r.

2. Szczegółowy opis i harmonogram rejsu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz
zostanie przekazany laureatom drogą mailową.
3. Każdy laureat Konkursu deklaruje czy wyraża wolę wzięcia udziału w 34. Światowych
Dniach Młodzieży w Panamie
4. Organizator zapewnia transport do miejsca wejścia na pokład i z miejsca opuszczenia
pokładu przez grupę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Laureaci Konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu nagród,
konferencji prasowej otwierającej rejs, która odbędzie się w Krakowie w dniu 3 maja 2018 r.
oraz uroczystym wypłynięciu „Daru Młodzieży” w dniu 22 maja 2017 r.
6. Każdy laureat dokonuje wyboru etapu rejsu, w którym chce wziąć udział.
7. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w tym
zakresie po uprzednim powiadomieniu laureata.

§12
1.Warunkiem udziału w rejsie jest odbycie przeszkoleń:
a) w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
b) w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy,
c) w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
d) w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
e) w zakresie problematyki ochrony na statku.
2. Laureaci zobowiązani są również do przedstawienia ważnego międzynarodowego
morskiego świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania
badań profilaktycznych marynarzy wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań
do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz zaświadczeniem lekarskim o braku
nosicielstwa durów i paradurów brzusznych, posiadania książeczki żeglarskiej, złożenia
pisemnego oświadczenia o umiejętności pływania oraz posiadania ważnego paszportu.

§13
1. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
2. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
3. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody obejmującej rejs żaglowca „Dar Młodzieży”
dookoła świata. Rezygnacja z tej części nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości
Nagrody.
4. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek z laureatów Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez Komitet Konkursowy
na podstawie listy rankingowej Konkursu.

Rozdział IV
Koszty
§14
1. Uczestnicy ponoszą koszty związane z dojazdem na II etap Konkursu i inne koszty
związane z udziałem w Konkursie.
2. Laureaci ponoszą koszty uzyskania morskiego międzynarodowego świadectwa zdrowia
wraz zaświadczeniami o których mowa w §12 ust. 2, ewentualne koszty uzyskania wizy,
dojazdu na konferencję prasową w Krakowie i uroczyste wypłynięcia żaglowca „Dar
Młodzieży” oraz koszty transportu krajowego tj. z miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki i
z miejsca powrotu do kraju do miejsca zamieszkania. Pozostałe koszty ponosi Organizator lub
Współorganizatorzy, w tym koszty przeszkoleń, o których mowa w §12 ust. 1 z wyłączeniem
kosztów dojazdu.
Rozdział V
Prawa autorskie
§15
1.Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a) jest twórcą zdjęcia albo filmu zgłoszonego w ramach Konkursu oraz przysługują mu
niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do ww. materiałów;
b) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych
zdjęciach albo filmach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na
wykorzystanie przez Organizatora lub Współorganizatorów;
c) zobowiązuje się do zwalniania Organizatora lub Współorganizatorów od wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek
praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw
własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora lub
Współorganizatorów z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika
okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje
się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora lub Współorganizatorów od wszelkiej
odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator lub Współorganizatorzy
byliby zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek
odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi lub Współorganizatorom kwoty
odpowiadające tym roszczeniom oraz wszelkim wydatkom związanym z nimi oraz inne
koszty i wydatki łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
§16
Poprzez przekazanie zdjęcia albo filmu na Konkurs uczestnik udziela nieodpłatnie na rzecz
Organizatora i Współorganizatorów Konkursu, na każdego oddzielnie i niezależnie,
nieograniczonej co do czasu i terytorium, niewyłącznej licencji, z prawem udzielania dalszych
sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami oraz zwielokrotnienie w tych technikach;
b) wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu;

c) publiczne udostępnianie tych nośników;
d) publiczne odtwarzanie;
e) nadawanie i reemitowanie telewizyjne;
f) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci
komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub
udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
g) udostępniania, rozpowszechniania całości lub części w sposób inny niż określony powyżej
poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
h) sporządzanie wersji obcojęzycznej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§17
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komitet Konkursowy są ostateczne.
§18
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków
Regulaminu Konkursu.
§19
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§20
1. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zbierania, udostępniania
i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu
Konkursu, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 poz. 922 j.t.).
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na ich filmowanie i fotografowanie podczas Konkursu oraz na
upublicznienie zdjęć i materiałów filmowych, które zawierają ich wizerunek.
3. Administratorem danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12. Współadministratorem
danych osobowych w zakresie danych osobowych laureatów konkursu jest Akademia Morska
w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 81.

§21
1. Do nagród zostanie przyznana przez Organizatora lub Współorganizatorów dodatkowa
nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki zwycięzca jest zobowiązany zapłacić
z tytułu wygranej w Konkursie.
2. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie przez Organizatora lub
Współorganizatorów potrącona od zwycięzcy Konkursu jako podatek dochodowy od
przyznanej nagrody i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora lub
Współorganizatorów określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, zwycięzca prześle
Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu nagrody, dane
niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania /
zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL).
§22
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie nagrody laureatowi, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych.

