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REGULAMIN EKO-KONKURSU OKULUS PLUS  

Edukacyjno-ekologiczny konkurs dla dzieci i młodzieży pt.  

„Zostań sportowym piratem i otwórz oczy na środowisko, w którym żyjesz”  

– KONTYNUACJA PROJEKTU 2016 

 
Tytuł projektu: „Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku” 

Nr umowy: 118/SPPW/DPP/2014 

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy 

 

 

W widzeniu nie chodzi tylko o zdrowe oczy, ale także o to, czy odpowiednio o nie dbamy i co 

dostrzegamy. Stąd OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii sp. z o.o. zaprasza dzieci 

i młodzież w wieku od 3 do 18 lat do udziału w konkursie edukacyjno-ekologicznym na wykonanie 

ekologicznych artystycznych osłonek (obturatorów, opasek) na oczy.  

 

Celem zabawy jest promowanie bezpiecznej aktywności sportowej wśród dzieci oraz postawy, 

zgodnie z którą powinniśmy mieć oczy otwarte także na środowisko, w którym żyjemy.  

 

Dzieci z wadami widzenia nie mogą uczestniczyć w grach i zabawach sportowych z powodu 

niedowidzenia lub ćwiczą w nieodpowiednich do tego okularach, narażając swoje zdrowie. Realne 

zagrożenie dla wzroku małych i dużych sportowców to m.in. zranienie oka, otarcia rogówki, uszkodzenie 

gałki ocznej, urazy powieki a nawet utrata oka. Nieodpowiednie okulary to realne zagrożenie złamania 

oprawy i zranienia twarzy.  

Często niestety spotykamy się też z tym, że ktoś nie zauważa, „zamyka oczy” np. na śmieci wyrzucane 

gdziekolwiek, na ich segregację itp. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego „Zostań sportowym piratem i otwórz oczy 
na środowisko, w którym żyjesz”, zwanego dalej Konkursem, jest OKULUS PLUS Centrum 
Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Czerwińskiego 6. 
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2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych eko-projektów osłonek na oczy, wykonanych 
zgodnie z inwencją twórczą dzieci ze „śmieci”, czyli papieru, opakowań, sznurków, itp., 
odznaczających się pomysłowością, spełniających zarówno rolę informacyjną, jak i integracyjną. 

 

3. Wyłonione w Konkursie eko-osłonki będą wykorzystane do promocji projektu oraz działań 
z zakresu działalności społecznej OKULUS PLUS, zarówno w formie elektronicznej, jak 
i fizycznej. 
 

4. Adresatami Konkursu są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, które mieszkają na terenie 
Śląska i Małopolski oraz pacjenci OKULUS PLUS. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie 
zwane są dalej Uczestnikami Konkursu. 
 

Warunki uczestnictwa 
 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. Akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu Konkursu. 

b. Przekazanie prac konkursowych zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Konkursu. 

6. W Konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

7. Na Konkurs jeden uczestnik może nadesłać od 1 do 5 projektów.  

 

 

Prace konkursowe 

 

1. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z ekologią oraz branżą okulistyczną lub z 
OKULUS PLUS. 

2. Konkurs polega na wykonaniu ekologicznych artystycznych osłonek (obturatorów, opasek) na 
oczy.  

3. Gotowe prace konkursowe powinny być zobrazowane na fotografii i zaprezentowane w dowolny 
sposób (np. na stole, manekinie, ulubionym misiu, autorze pracy, itp.).  

4. W konkursie będą brały udział jedynie fotografie przekazane w sposób opisany w pkt. 11. Nie 
przyjmujemy projektów wykonanych prac.  

5. Nadesłane prace – powinny: 

a. Być w formie elektronicznej lub wydrukowanej fotografii (na domowej drukarce lub u 
fotografa)  

b. Mieć dołączony opis ze wskazaniem autora prac, wieku i miejsca zamieszkania na 
odwrocie wydruku lub w nazwie załączonego zdjęcia (np. adam_kowalski_13 
lat_jaworzno) 
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c. Zachęcamy (nieobowiązkowe) do dołączenia do prac konkursowych krótkiego opisu 
w formie pisemnej lub video, w której autorzy opowiedzą o swojej pracy. 

d. Powinny być dostarczone elektronicznie (e-mail: okulus@okulus.pl) lub osobiście 
(OKULUS PLUS w Jaworznie ul. Nowa 8 lub Bielsko-Biała ul. Górska 19) w terminie do 
19.02.2016 z dopiskiem „Eko-konkurs” na kopercie lub w tytule e-mail’a. 

6. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

7. Za datę początkową konkursu przyjmuje się datę ogłoszenia informacji o konkursie. 

8. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 1.03.2017 r. – prezentacja prac finałowych, 
których wyboru dokona Komisja, w skład której wejdą wybrani przez Zarząd OKULUS PLUS 
pracownicy.  

9. Wręczenie nagród nastąpi do 31.03.2017 roku – o dokładnej dacie i miejscu Laureat Konkursu 
zostanie powiadomiony przez wskazanego przez Zarząd OKULUS PLUS  pracownika. 

 

 

Komisja Konkursowa 

 

10. Oceny wykonanych prac i wybór finalistów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd 
OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii sp. z o.o. 

11. Oceny wykonanych przez Uczestników Konkursu prac dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora Konkursu, w skład której wejdą sami pracownicy OKULUS PLUS 
lub pracownicy i dodatkowo zaproszeni gości.  

12. Ocenie będą podlegały: 

a. uwzględnienie celów i tematyki konkursu; 

b. oryginalność i pomysłowość; 

13. Prace Komisji Konkursowej są jawne. 

14. Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów Konkursu. 

15. Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

 

Nagrody 

 

23. Każdy Laureat Konkursu wyłoniony przez Komisję Konkursową otrzyma nagrodę.  

 

 

Nagroda główna za zajęcie I miejsca: 

– Konsultacja optometryczna z doborem okularów (lub w razie konieczności okulistyczna). 
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- Okulary sportowe marki SZIOLS Indoor z indywidualnie dobraną mocą szkieł korekcyjnych 
o wartości do 400,00 PLN (w zestawie: etui, ściereczka, frotka sportowa i komplet wymiennych 
elementów silikonowych – nosek, ochraniacze boczne) 

- Niespodzianka 

LUB  

w sytuacji indywidualnych medycznych przeciwskazań u pacjenta do tego typu okularów: 

- Rozszerzona konsultacja ortoptyczno-optometryczna obejmująca badanie ustawienia oczu 
i stanu obuocznego widzenia 

- Karnet 4 wejść na Terapię Widzenia o wartości 280,00 PLN do wykorzystania przez 6 m-cy 
z indywidualnie dobranymi ćwiczeniami w zależności od wyniku badania pacjenta i wskazań 
medycznych lub profilaktycznych. 

- Niespodzianka 

 

Nagroda za zajęcie II i III miejsca: 

- Rozszerzona konsultacja ortoptyczno-optometryczna obejmująca badanie ustawienia oczu 
i stanu obuocznego widzenia 

- Niespodzianka 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 
24. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt 

nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich. 
 

25. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako 
wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  
 

26. Każdy nagrodzony Laureat Konkursu zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia na 
Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do 
opracowanej przez siebie pracy. W celu przeniesienia praw, o których mowa powyżej Laureat 
Konkursu zawrze z Organizatorem umowę, regulującą m.in. możliwość wykorzystania przez 
Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej dla  jego potrzeb na wszystkich wskazanych w umowie 
polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za 
granicą, w tym m.in. do:  

a. utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, Internetu, 
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b. wystawiania lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów 
i konferencji,  

c. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audiowizualnych i komputerowych 

 
27. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy powoduje przeniesienie na 

Organizatora Konkursu własności oryginału egzemplarza tej pracy. 
 

28. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym każdy 
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją 
Konkursu oraz na ich opublikowanie w kanałach internetowych Organizatora zgodnie z przepisami 
ustawy ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 
r, nr 0 poz.922 z późn. zm.). 

 
30. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich 

zaginięcie podczas ich dostarczania do Partnera oraz Organizatora Konkursu. 
 

31. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem Konkursu wszelkie sprawy rozstrzyga 
Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs realizowany w ramach przyjętej Strategii Społecznej Odpowiedzialności (CSR) na lata 2014-

2017 r.  Zgodnie z umową o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Nr 118/SPPW/DPP/2014 z dnia 

30.06.2014r. stanowi kontynuację projektu „Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania 

profilaktyczne wzroku”. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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