REGULAMIN KONKURSU
„Wyślij wiadomość do Pana Cogito”
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Regulamin konkursu „Wyślij wiadomość do Pana Cogito” („Regulamin”) określa
warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Wyślij wiadomość do Pana Cogito”
(„Konkurs”).
1.2. Celem konkursu jest propagowanie zainteresowania literaturą i poezją,
w szczególności twórczością Zbigniewa Herberta oraz przybliżenie postaci Pana
Cogito jako jednostki wolnej, niezależnie myślącej i poszukującej.
1.3. Organizatorem Konkursu „Wyślij wiadomość do Pana Cogito” jest 121 PR – Justyna
Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”)
działająca na zlecenie Fundacji im. Zbigniewa Herberta z siedzibą w Warszawie przy
ul. Promenada 21/4, 00-778, zwanej dalej „Fundacją”.
1.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuskiej 52/15 oraz na profilu
Fundacji im. Zbigniewa Herberta w portalu społecznościowym Facebook na stronie
http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito (zwanej dalej „Profilem Fundacji”).
1.5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie
oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i jego postanowienia
akceptuje bez zastrzeżeń.
1.6. Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe przez internet, dodając komentarz pod
formalnym zawiadomieniem Organizatora o Konkursie („Wpis Konkursowy”) na Profilu
Fundacji http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito w portalu społecznościowym
Facebook lub za pomocą wiadomości email nadesłanej na adres
pan.cogito@fundacjaherberta.com.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 24.11.2014 r. od godziny 9:00 do dnia 12.12.2014 r. do godziny
23:59.
2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi dnia 19.12.2014 o godzinie 16:00.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych (która w dniu wzięcia udziału
w Konkursie skończyła co najmniej 13 rok życia), zamieszkała na terytorium Polski.
3.2. Osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że ukończyły 13 lat, mogą brać udział
w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna
obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę
na udzielenie licencji niewyłącznej do nagrodzonych prac, wyrażoną według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu („Zgoda rodzica”). Osoby niepełnoletnie,
o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, powinny przesłać na adres
pan.cogito@fundacjaherberta.com kopię (np. skan lub fotokopię) „Zgody rodzica”
sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Udzielenie takiej zgody i przesłanie jej kopii Organizatorowi stanowi warunek udziału
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w Konkursie przez osoby, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu; prace
nadesłane przez takie osoby bez wymaganej „Zgody rodzica” nie są brane pod uwagę
przez jury konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału
„Zgody rodzica” przed wydaniem nagrody uczestnikowi Konkursu oraz odmowy
wydania Nagrody i wykluczenia z Konkursu uczestnika, który nie dostarczy
zażądanego przez Organizatora oryginału „Zgody rodzica”.
3.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundacji,
członkowie jury, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru
nad
przebiegiem
Konkursu,
pracownicy
podmiotów
współpracujących
z Organizatorem, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, jak
również pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych
współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt 3.3. powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
3.5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Zadanie konkursowe polega na nadesłaniu tekstu stanowiącego „Wiadomość do Pana
Cogito - kronikarza rzeczywistości” (zwanego dalej „Zgłoszeniem”). Praca powinna być
inspirowana wierszem Zbigniewa Herberta „Pan Cogito czyta gazetę”. Zgłoszenia
powinny być wartościowe literacko, poprawne językowo i odzwierciedlać wrażliwość
uczestnika konkursu na sytuację drugiego człowieka w otaczającej nas
rzeczywistości. Limit znaków „Zgłoszenia” (wraz ze spacjami i znakami
interpunkcyjnymi) wynosi 150 znaków.
4.2. Aby wziąć udział w Konkursie i zostać Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej
„Uczestnikiem”), osoba spełniająca warunki wskazane w Rozdziale 3 Regulaminu musi
w czasie trwania Konkursu wskazanym w pkt. 2.1. Regulaminu:
i.
wejść na Profil Fundacji http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito i umieścić
Pracę konkursową za pomocą komentarza pod wpisem konkursowym.
(Uczestnicy konkursu są identyfikowani za pomocą loginu Facebookowego i FB
ID.) Wysłanie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
ii.
lub
wysłać
swoje
„Zgłoszenie
Konkursowe”
na
adres
email
pan.cogito@fundacjaherberta.com, w tytule maila podając „Zgłoszenie do
konkursu Wyślij wiadomość do Pana Cogito” a w treści maila zawierając
informacje, z której wynika, że zapoznały się z Regulaminem i akceptują jego
treść, np. „Akceptuję regulamin konkursu Wyślij wiadomość do Pana Cogito”.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszeń
Konkursowych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, niecenzuralne,
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady
moralności, naruszające godność osobistą, obrażające uczucia religijne lub
zawierające treści rasistowskie, a także takie, które nie spełniają wymagań
technicznych, opisanych w pkt. 4.1. Regulaminu tj. przekraczające regulaminowy limit
znaków. Wykluczenie Zgłoszenia Konkursowego z Konkursu powoduje również to,
że Zgłoszenie Konkursowe nie zostaje opublikowane lub zostaje usunięte z Profilu
Fundacji.
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4.4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że jest on
jedynym twórcą tekstu Zgłoszenia konkursowego oraz, że przysługuje mu całość praw
autorskich do Zgłoszenia.
4.5. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z tym, że Uczestnik
oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego w Konkursie na
warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie nie będzie naruszało praw osób
trzecich, jak też, że korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora,
Fundację im. Zbigniewa Herberta lub przez inne upoważnione przez nią podmioty,
zgodnie z treścią licencji, o której jest mowa w pkt. 6.6. Regulaminu nie będzie
naruszało praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza również i gwarantuje, że jest
uprawniony do przeniesienia na Fundacje im. Zbigniewa Herberta praw do utworu
stanowiącego Zgłoszenie konkursowe na warunkach opisanych w pkt 6.7.
Regulaminu.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszeń
Konkursowych zawierających tekst (utwór), co do którego Organizator poweźmie
uzasadnioną wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności
prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
4.7. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub zarzutów związanych
ze Zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, Uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe w zakresie zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszystkie
związane z nimi szkody pod stronie Organizatora lub Fundacji im. Zbigniewa Herberta.
4.8. W Konkursie biorą udział wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe, które dotrą
do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt 2.1., spełniające
warunki Regulaminu.
4.9. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia Konkursowego
do Organizatora, należy przez to rozumieć zarejestrowanie Zgłoszenia Konkursowego
przez serwis Facebook (w przypadku komentarzy pod wpisem o konkursie) lub przez
serwer pocztowy adresu pan.cogito@fundacjaherberta.com. Data i godzina wpływu
Zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie daty i godziny
zarejestrowanej przez serwis Facebook lub serwer pocztowy adresu
pan.cogito@fundacjaherberta.com.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodami w Konkursie są:
a)
1
miejsce
–
nagroda
główna
–
iPhone
6
firmy
Apple
o wartości 2949 zł, oraz tom wierszy „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta o wartości
25 zł oraz tom prozy „Barbarzyńca w ogrodzie” o wartości 34 zł oraz dodatkowe
świadczenie pieniężne o wartości 335 zł.
b) 2 miejsce – Tablet Samsung Galaxy TBA 3 10.1 o wartości 999 zł, oraz tom
poezji Zbigniewa Herberta „Pan Cogito” o wartości 25 zł, oraz tom prozy
„Barbarzyńca w ogrodzie” o wartości 34 zł, oraz dodatkowe świadczenie pieniężne
o wartości 118 zł.
c) 3 miejsce – „Wiersze zebrane” Zbigniewa Herberta o wartości 65 zł, oraz tom
prozy „Barbarzyńca w ogrodzie” o wartości 34 zł, oraz dodatkowe świadczenie
pieniężne o wartości 11 zł.
d) 10 wyróżnień – 10 tomów poezji Zbigniewa Herberta „Pan Cogito” o wartości
25 zł oraz dodatkowe świadczenie pieniężne o wartości 2,78 zł.
5.2. Nagrody za zajecie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz 10 wyróżnień
otrzymają osoby, których Zgłoszenia konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez
Jury.
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W skład Jury konkursowego wchodzą: Katarzyna Herbert - Fundatorka Fundacji
im. Zbigniewa Herberta, Marta Perchuć-Burzyńska - dziennikarka, Barbara
Kotecka - nauczycielka języka polskiego, Jakub Niżniowski - przedstawiciel
Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Paweł Iwaniec - przedstawiciel Organizatora.
5.3. Uczestnik, którego Zgłoszenie konkursowe wygrało nagrodę w Konkursie zostanie
poinformowany o swojej wygranej za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail
podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym, lub wywołany w komentarzu
pod wpisem konkursowym na Profilu Fundacji w terminie do dnia
22.12.2014 r. do godziny 22:00. Dodatkowo wyniki Konkursu będą ogłaszane na
bieżąco i komunikowane na stronie http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito
(tj. na Profilu Fundacji).
5.4. Jeden Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie nie więcej niż 2 Zgłoszenia
konkursowe, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę.
5.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
5.6. Kwota pieniężna stanowiąca element nagrody w Konkursie zostanie potrącona przez
Organizatora
przed
wydaniem
nagrody
Uczestnikowi
i odprowadzona przez Organizatora na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego
podatku od nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
5.7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie przez laureata Nagrody, w terminie
7 dni od wysłania mu informacji o wygranej, o której jest mowa w pkt. 5.4. Regulaminu,
w zwrotnej informacji e-mail:
a) potwierdzenia chęci osobistego odbioru nagrody oraz nr telefonu kontaktowego
w celu omówienia szczegółów związanych z osobistym przekazaniem laureatowi
Nagrody, lub
b) jeżeli laureat nie jest w stanie osobiście odebrać nagrody, podanie dokładnego
adresu korespondencyjnego (ulica, numer domu i numer lokalu jeżeli jest, kod
pocztowy, miejscowość), na który Uczestnikowi ma zostać przesłana Nagroda na koszt
Organizatora konkursu.
5.8. Nagrody w Konkursie zostaną uroczyście przekazane do rąk własnych laureatów
w terminie indywidualnie ustalonym z laureatami, nie później jednak niż do dnia
29.12.2014 roku. W przypadku, gdyby laureat nie był w stanie odebrać Nagrody
osobiście, Nagroda zostanie przesłana do laureata za pomocą poczty kurierskiej
(Nagroda za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) lub Poczty Polskiej listem poleconym,
w
terminie 7 dni od przesłania przez laureata informacji e-mail z adresem
korespondencyjnym, o której jest mowa w pkt. 5.7.b Regulaminu.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 121PR – Justyna
Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie
(03-905), ul. Francuska 52/15.
6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym
zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnicy maja prawo wglądu
w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
6.3. Imię i nazwisko Zwycięzców Konkursu deklarowane przez Uczestnika w jego profilu na
www.facebook.com lub w wiadomości e-mail, w której Uczestnik przesłał nagrodzone
Zgłoszenie,
zostanie
zamieszczone
na
stronie
http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito (Profil Fundacji), na co Uczestnik wyraża
zgodę nadsyłając Zgłoszenie Konkursowe.
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6.4. Uczestnik zamieszczający Zgłoszenie Konkursowe za pomocą komentarza pod
wpisem
informującym
o
konkursie,
publikuje
je
na
stronie
http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito na własne ryzyko i we własnym imieniu, i
ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
6.5. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane na adres e-mail pan.cogito@fundacjaherberta.com
będą publikowane w notatce na stronie http://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito
przez administratorów strony, wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy, na co
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
6.6. Zgłoszenie do Konkursu Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem
przez Uczestnika na rzecz Fundacji im. Zbigniewa Herberta nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji do prezentowania Zgłoszenia konkursowego na stronach internetowych
Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz na Profilu Fundacji w serwisie
społecznościowym Facebook.
6.7. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, autorskie
prawa majątkowe do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych stanowiących utwór,
w zakresie korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych na następujących
polach eksploatacji:
i. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia
egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
iii. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
iv. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności
publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również
za pośrednictwem sieci Internet.

7. REKLAMACJE
7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej
z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do dnia 22.12.2014.
Decyduje data doręczenia reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje, które wpłyną
do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać
wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem
„Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres uczestnika,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis.
7.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty
ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
7.3. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu.
8. INNE POSTANOWIENIA
8.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware
Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje
podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi,
a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu
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przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Organizator nie może jednak
zagwarantować,
że
dane
i
prace
zamieszczane
na
stronie
www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito nie są, w sposób nieznany Organizatorowi,
przesyłane na potrzeby własne Facebook Inc, których firma ta nie ujawnia. Z tego
powodu Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie
danych i materiałów przez Facebook Inc. bez wiedzy Organizatora.
8.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8.3. W razie stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z Konkursu takiego Uczestnika.
W razie ujawnienia się faktu naruszenia po ogłoszeniu wyników, a przed przekazaniem
Nagrody, Organizatorowi przysługuje prawo anulowania wyniku głosowania Jury
w odniesieniu do Uczestnika, który naruszył Regulamin; w takim przypadku Nagroda
przypada temu Uczestnikowi, który uzyskał ilość głosów Jury bezpośrednio niższą.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu,
podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie
wpływa na obowiązek Organizatora prawidłowego wyliczenia i odprowadzenie podatku
do właściwego urzędu skarbowego.
8.5. Wszelkie informacje o Konkursie, związane z jego organizacją i warunkami Uczestnicy
Konkursu lub osoby chcące wziąć w nim udział mogą uzyskać wysyłając zapytanie na
adres pan.cogito@fundacjaherberta.com
8.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem,
że będzie miał on zastosowanie do osób, które przystąpiły do Konkursu
po wprowadzonej zmianie.
8.7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. nr 201, poz.1540 ze zm.).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Wyślij wiadomość do Pana Cogito”
(„Regulamin”)
W związku z organizowanym konkursem „Wyślij wiadomość do Pana Cogito” („Konkurs”) przez
121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15,
nr ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”) na zlecenie Fundacji im. Zdzisława
Zbigniewa Herberta z siedzibą w Warszawie przy ul. Promenada 21/4, 00-778, zwanej dalej
„Fundacją” wyrażam zgodę aby …………………………………………………………………..
będąca/y osobą niepełnoletnią, która skończyła 13 lat, którego jestem rodzicem/ opiekunem
prawnym, wzięła udział w Konkursie w charakterze uczestnika („Uczestnik”). Jednocześnie
oświadczam,
iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Wyślij wiadomość do Pana Cogito” oraz
akceptuję jego postanowienia.
Zostałem poinformowany iż administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
121PR w Warszawie, ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane
będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody, podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają
prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
W przypadku gdyby Uczestnik został laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na udzielenie
nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanej przez niego pracy konkursowej, do której
potwierdzam iż posiada prawa autorskie. Licencja zostaje udzielona na polach eksploatacji
wymienionych w Regulaminie.

………………………………………………
Data i podpis opiekuna prawnego/ rodzica
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