
Regulamin konkursu 
„Zrób mema z orangutanem - wygraj smartfona!” 

 

I. Organizatorzy 

1. Konkurs organizowany jest przez Wydział Leśny oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanych dalej Organizatorami. 

2. Informacje o konkursie, w tym niniejszy regulamin, znajdują się na stronie internetowej 
Organizatorów: www.up.poznan.pl/orangutany/. 

3. Informacje o konkursie, w tym prace nominowane i praca nagrodzona, publikowane będą na 
portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/niejempalmowego. 

 

II. Cele konkursu 

4. Celem konkursu jest promowanie akcji „Nie jem palmowego – chronię orangutany” 
prowadzonej przez Organizatorów. 

5. W szczególności dotyczy to popularyzowania wiedzy na temat negatywnych skutków 
prowadzenia upraw plantacji plamy olejowej na środowisko naturalne, w tym na tropikalne 
lasy deszczowe.  

6. Celem akcji jest także zachęcanie konsumentów do ograniczania spożycia produktów 
zawierających tłuszcz palmowy. 

7. Dodatkowe informacje na temat akcji „Nie jem palmowego – chronię orangutany” dostępne są 
na stronie internetowej: www.up.poznan.pl/orangutany/. 

 

III. Przedmiot konkursu 

8. Przedmiotem konkursu są internetowe memy graficzne składające się ze zdjęcia i 
korespondującego z nim komentarza tekstowego.  

9. Memy mogą być wykonywane jedynie na podstawie zdjęć orangutanów udostępnionych przez 
Organizatorów na stronie internetowej konkursu (www.up.poznan.pl/orangutany). 

10. Prace wykonane na podstawie innych materiałów graficznych nie będą brane pod uwagę przy 
ocenie. 

11. Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie akcji „Nie 
jem palmowego – chronię orangutany”.  

12. Tekst ma być czytelny i zintegrowany z obrazem, praca musi mieć postać pojedynczego 
obrazka w formacie graficznym jpg. 

13. Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych, ksenofobicznych ani rasistowskich. 
14. Mem zgłoszony na konkurs musi być wykonany osobiście przez uczestnika. Prace można 

wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów memów. 
 
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

15. W konkursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która posiada profil na portalu 
społecznościowym Facebook.  

16. Nadesłanie pracy (wykonanego przez siebie mema) odbywa się za pośrednictwem 
komunikatora „Messenger” z własnego konta na portalu Facebook. Prace przesłane w inny 
sposób nie będą uczestniczyły w konkursie. 

17. Przesłanie pracy jest zgłoszeniem udziału w konkursie i oznacza akceptację regulaminu. 
Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym 
Regulaminem. 

18. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania (miejscowość) 
oraz wiek uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować wykluczeniem z 
konkursu. 



19. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 
rodziców/opiekunów, na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej konkursu. 

20. Nie ma potrzeby wysyłania zgody rodziców/opiekunów w momencie zgłaszania pracy na 
konkurs. W przypadku nominowania pracy, jej niepełnoletni autor zostanie poproszony o 
nadesłanie tej zgody (w postaci skanu) w terminie pięciu dni. Organizatorzy mogą także 
zażądać od uczestnika przesłania oryginału tej zgody. 

21. Nieprzesłanie zgody przez uczestnika w wymaganym terminie będzie skutkowało nie 
zakwalifikowaniem pracy do grupy nominowanych i wyłączeniem jej z dalszych etapów 
konkursu.  

22. Autorem mema zgłoszonego do konkursu może być tylko jedna osoba (prace zbiorowe nie 
będą przyjmowane). Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace konkursowe. 

 
V. Harmonogram konkursu 

23. Konkurs jest realizowany w trzech następujących po sobie etapach. 
24. W pierwszym etapie odbywa się przesyłanie memów przez uczestników konkursu za 

pośrednictwem komunikatora „Messenger” na Facebook Organizatora 
(www.facebook.com/niejempalmowego), w terminie do 28 lutego 2018 r. 

25. W drugim etapie nastąpi wybór przez Komisję Konkursową prac nominowanych i publikacja 
ich na profilu Facebook, w terminie do 15 marca 2018 r. 

26. W trzecim etapie odbędzie się zbieranie tak zwanych „polubień” przez prace nominowane w 
celu wyłonienia zwycięzcy (pracy która zdobędzie najwięcej „polubień"), w terminie do 20 
kwietnia 2018 r. 

 
VI. Ocena prac konkursowych 

27. Wyboru prac nominowanych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
28. Decyzję o liczbie prac nominowanych podejmie Komisja Konkursowa, w zależności od 

poziomu i liczby zgłoszonych prac. 
29. Kryteria wyboru prac to zgodność z regulaminem, walory estetyczne, oryginalność, zgodność z 

tematyką konkursu oraz ich potencjał w promowaniu akcji „Nie jem palmowego – chronię 
orangutany”. 

30. Jedynym kryterium wyboru pracy nagrodzonej będzie uzyskanie największej liczby tzw. 
„polubień” przez pracę nominowaną na portalu Facebook. W przypadku braku możliwości 
wyłonienia zwycięskiej pracy, ze względu na równą liczbę głosów, okres oceny zostanie 
przedłużony. 

31. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
 
VII. Nagroda 

32. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest telefon komórkowy Samsung Galaxy J5. 
Natomiast autorzy wszystkich prac nominowanych otrzymają dyplomy. 

33. Nagroda nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. 
34. Zwycięzca konkursu może odebrać nagrodę osobiście lub na jego życzenie zostanie ona 

przesłana na wskazany adres przesyłką kurierską. 
35. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu, decyzja o przyznaniu nagrody 

może zostać cofnięta, a uczestnik jest zobowiązany zwrócić nagrodę. 
36. Prace nominowane i praca zwycięska zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu i 

na portalu Facebook z podaniem nazwisk i miejsc zamieszkania ich autorów. 
 
X. Prawa autorskie 

37. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora pracy na 
wykorzystanie nominowanych i nagrodzonych prac w celach promocyjnych. 



38. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, nieodpłatne 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i 
rozporządzania dziełem. 

 
XI. Postanowienia końcowe 

39. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby 
konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. 

40. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu oraz publikowania prac nominowanych i pracy nagrodzonej. 

41. W uzasadnionych przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu. 
42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 
43. Informacji na temat konkursu udziela pani Jolanta Węgiel (tel.: 695-744-932, e-mail: 

jwegiel@up.poznan.pl). 
  
 


