
Regulamin dla Uczestniczek Projektu Matkość

§ I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Projektu „Matkość” (zwanego dalej Projektem) jest Fundacja

Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie z siedzibą w Cieszynie ul. Sejmowa 10, 43-400

Cieszyn, NIP 548-27-28-931, zwana dalej Organizatorem. 

2. Przystąpienie kandydatki na Uczestniczkę do Projektu jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że zobowiązuje się ona do przestrzegania

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które

uprawniają ją do udziału w Projekcie. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z

warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dana kandydatka na

Uczestniczkę lub Uczestniczka traci prawo udziału w Projekcie bez prawa do

rekompensaty.

3. Realizacja Projektu odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie

śląska, we wcześniej wskazanym przez Organizatora miejscu, wg harmonogramu, który

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Organizator pokryje koszty dojazdu

Uczestniczek. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania części rozmów online.

4. Organizator powoła wewnętrzną Komisję składającą się z Autorki Projektu oraz Prezesa

Fundacji Zielone Pojęcie, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu

Projektu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem

(„Komisja Projektowa”).

5. W ramach Projektu z nadesłanych zgłoszeń Komisja Projektowa wybierze siedem kobiet,

które zostaną Uczestniczkami Projektu.

6. Informacje o Projekcie ogłoszone będą w portalach społecznościowych Facebook i

Instagram.

7. Projekt rozpoczyna się w dniu 12.10.2021, a kończy wraz z zakończeniem wystawy prac

powstałych w czasie projektu w galerii sztuki CSW Kronika w Bytomiu i wydaniem albumu,

przy czym Organizator – zgodnie z oświadczeniem Uczestniczek – ma prawo do

wykorzystywania ich wizerunku bezterminowo.
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8. O udział w Projekcie mogą ubiegać się wyłącznie kobiety, które spełnią warunki

uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.  

§ II. Uczestniczki

1. W Projekcie mogą brać udział jedynie kobiety, posiadające pełną zdolność do czynności

prawnych oraz wyrażające zgdę na bezterminowe użycie ich wizerunku.

2. Uczestnictwo w Projekcie zakłada, że Organizator, Współorganizatorzy oraz Partnerzy

świadczą na rzecz Uczestniczek usługi mające na celu realizację Projektu Matkość

(przedstawienie historii Uczestniczki oraz zaprojektowanie i wykonanie dla niej

personalizowanego tatuażu), natomiast Uczestniczki świadczą na rzecz Organizatora,

Współorganizatorów i Partnerów usługę użyczenia własnego wizerunku, pozwalającą

zaprezentować przez Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów, dzieła powstałe w

ramach projektu “Matkość”. Usługi świadczone przez obie strony są usługami o

równoważnej wartości.

3. Osoba biorąca udział w Projekcie wyraża niniejszym zgodę na:

- nagrania audio i wideo oraz dokumentację z całego procesu przez Organizatora,

Współorganizatorów, Partnerów i Patronów Medialnych Projektu

- publikację wszelkich materiałów związanych z jej uczestnictwem w Projekcie

(zawierające m.in. wizerunek, głos, imię, nazwę miejscowości zamieszkania,

wypowiedzi itp.) przez Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów i Patronów

Medialnych Projektu

- publikację swojego wizerunku i imienia na wszystkich ewentualnych polach

eksploatacji w celu promocji i rozprzestrzeniania idei projektu (upublicznieniu nie

podlega nazwisko i inne dane personalne)

- publikację materiałów z procesu w książce, która powstanie w ramach projektu oraz

podczas wystaw (nieograniczona liczba)

Na powyższe okoliczności kandydatki zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną online

otrzymają do podpisu stosowne Oświadczenie o zgodzie na warunki uczestnictwa w

Projekcie Matkość, a wybrane siedem kobiet zyskujących status Uczestniczek Projektu

zobowiązane będzie dodatkowo do podpisania stosownej umowy z Organizatorem Projektu.
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4. Uczestniczka ma obowiązek poinformować Organizatora o wszystkich znanych jej

okolicznościach wynikających z jej stanu zdrowia, które mogą w jakikolwiek sposób

utrudnić lub uniemożliwić jej wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w

Projekcie. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia

fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Projekcie i przyjmuje na siebie

wszelkie skutki wynikające z dobrowolnego poddania się takim obciążeniom. Organizator

dołoży wszelkich starań, by obciążenia te były dostosowane do możliwości, sprawności

fizycznej i stanu zdrowia Uczestniczek, nie ponosi jednak odpowiedzialności za stan

zdrowia Uczestniczek, który nie był mu znany w momencie kwalifikowania ich do udziału

w Projekcie.

§ III. Zasady rekrutacji

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest pomyślne przejście rekrutacji, składającej się

z trzech etapów. 

A. Etap I – Zgłoszenie

a) W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są

przesłać na adres e-mail: kontakt@matkosc.pl kompletne zgłoszenie, zawierające opis

ich historii dotyczącej macierzyństwa (bądź nie-macierzyństwa) w formie tekstowej

(maksymalnie 2000 znaków), w terminie do 7.11.2021 roku, do godziny 23:59.

b) Zgłoszenie niespełniające wymagań opisanych w niniejszym paragrafie, w pkt. 1A w

podpunkcie a, lub co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono

naruszać prawa osób trzecich, w szczególności Prawa Autorskie nie będzie

uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane.

c) W rekrutacji wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w

okresie trwania zgłoszeń określonym w pkt. a, spełniające warunki Regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system

informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail, nieprawidłowe działanie

serwisu lub serwera poczty.

d) Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Projektów wybierze Kandydatki, które zaproszone

zostaną do II Etapu rekrutacji, będącego rozmową kwalifikacyjną w formie rozmowy

online.

e) Kandydatki zakwalifikowane do II Etapu zostaną poinformowane o tym fakcie

telefonicznie oraz za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail. Jeżeli
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Organizatorowi trzykrotnie nie uda się skutecznie skontaktować z Kandydatką ma

prawo do odrzucenia jej zgłoszenia i wybrania w to miejsce innej osoby.

B. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna

a) Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 8.11 do 21.11.2021 w formie

rozmowy online, o czym Uczestniczki zostaną poinformowane, jak w pkt. 1A

podpunkt e powyżej.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do II Etapu 15 osób wybranych

przez Komisję Projektową spośród Kandydatek, które nadesłały swoje zgłoszenia.

W miarę możliwości oraz czasu zastrzega sobie prawo do przesłuchania większej

ilości osób.

c) Nieobecność Kandydatki na spotkaniu online w terminie wskazanym przez

Organizatora powoduje, że traci ona prawo do ubiegania się o ponowne

uczestnictwo, bez względu na przyczynę nieobecności. Kandydatka nie ma prawa do

scedowania swojego uczestnictwa na inną osobę.

d) W II Etapie Kandydatki przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej

zobowiązane będą wypełnić i podpisać oraz przesłać skan na adres e-mail:

kontakt@matkosc.pl - Oświadczenie o zgodzie na warunki uczestnictwa w Projekcie

Matkość. Oświadczenie zawierać będzie: 

● dane Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania

i kontakt telefoniczny oraz elektroniczny (e-mail),

● oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Projektu Matkość,

● oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska (nazwisko

nie podlega upublicznieniu), miejsca zamieszkania, wizerunku oraz

wypowiedzi Uczestniczki na potrzeby Projektu oraz jego promocji i reklamy, a

także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Uczestniczki,

● oświadczenie o stanie zdrowia i istotnych ograniczeniach z niego

wynikających, mogących utrudnić lub uniemożliwić udział w Projekcie

w wymaganym przez Organizatora zakresie,

● zgodę na wykonanie tatuażu, który Uczestniczka opracuje wspólnie z Autorką

Projektu na potrzeby Projektu. Uczestniczka wskazuje miejsce na ciele (będzie

ono fotografowane).
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e) W efekcie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja wyłoni siedem

Uczestniczek Projektu, które zaproszone zostaną do III Etapu Projektu:

f) Organizator poinformuje osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w III Etapie

Projektu telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator nie

odpowiada za niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z

przyczyn leżących po stronie Uczestniczki. Jeśli Organizatorowi trzykrotnie nie uda się

skutecznie skontaktować z Kandydatką ma prawo do odrzucenia jej zgłoszenia

i wybrania w to miejsce innej osoby.

f) Kandydatka, która skutecznie odebrała informację od Organizatora o zakwalifikowaniu

jej do III Etapu Projektu w charakterze Uczestniczki zobowiązana jest do

potwierdzenia dalszego uczestnictwa w Projekcie za pomocą deklaracji przesłanej na

adres e-mail Organizatora kontakt@matkosc.pl o treści: Ja, (imię i nazwisko),

oświadczam, że wyrażam chęć kontynuacji udziału w Projekcie Matkość zgodnie z

dotychczasowymi ustaleniami.

g) Rezygnacja Uczestniczki zakwalifikowanej do III Etapu Projektu z dalszego w nim

udziału wymaga formy pisemnej i odbywa się zgodnie z zasadami ujętymi w § V. pkt.

niniejszego Regulaminu.

§ IV. Przebieg realizacji III Etapu Projektu

1. Uczestniczki w III Etapie Projektu zobowiązane są do czynnego uczestnictwa Projekcie,

trwającego od 22.11.2021 do 31.08.2021, w ramach której Organizator przewiduje

realizację następujących czynności:

a) indywidualna rozmowa z Autorką Projektu o o historii dotyczącej macierzyństwa

(bądź nie-macierzyństwa) Uczestniczki; Rozmowa ta będzie rejestrowana w trybie

foto, audio i wideo;

b) na bazie tych opowieści, dla każdej z Uczestniczek i w porozumieniu z nią, Autorka

Projektu zaprojektuje personalizowany tatuaż;

c) wykonanie zaprojektowanego tatuażu na wybranym przez Uczestniczkę miejscu na

ciele przez profesjonalne studio tatuażu;

d) wykonanie zdjęć, nagrań filmów z całego procesu (rozmów, projektowania tatuażu i

wykonania tatuażu);
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e) wydanie albumu - książki artystycznej, dokumentującej wszystkie 7 historii i przebieg

projektu Matkość;

f) organizacja wystawy prac powstałych w czasie projektu w galerii sztuki CSW Kronika

w Bytomiu.

2. Uczestniczka jest zobowiązana stawić się w dwukrotnie (rozmowa i tatuowanie) w czasie

projektu na koszt Organizatora w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora celem

spotkania z Autorką Projektu i/lub realizacji czynności umożliwiających przeprowadzenie

procesu Projektu. Organizator dołoży wszelkich starań by dostosować harmonogram

spotkań do możliwości Uczestniczki.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania każdego etapu realizacji Projektu

Matkość (zdjęcia, nagrania audio i wideo) w celach reklamowych i promocyjnych.

§ V. Kwestie sporne i rezygnacja z udziału w projekcie

1. Nad prawidłowym przebiegiem Projektu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i

Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator. 

2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia przez Kandydatkę lub

Uczestniczkę udziału w Projekcie w określonym Regulaminem terminie.

3. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestniczki stosownych oświadczeń

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Projektu – bez pogorszenia sytuacji prawnej

Uczestniczek z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestniczki praw do świadczonych

usług, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za: 

a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Projektu, 

b) problemy w funkcjonowaniu Projektu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których

Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,

w szczególności, jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 

c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą

Uczestniczki, 

d) zgłaszanie się do Projektu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez

zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego

jego zrozumienia. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Projektu jego

Współorganizatorom bądź Partnerom. Nie zmienia faktu, iż za prawidłowe rozliczenie

Projektu, a także wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego Urzędu Skarbowego

ponosi Organizator.

6. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w

Projekcie. 

7. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie trwania

Projektu. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania

reklamacji (decyduje data stempla pocztowego, listu przewozowego lub potwierdzenia

odbioru osobistego przez Organizatora).

8. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie

zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Projektu wynikających z

nadużyć ze strony Uczestniczki, w tym w szczególności złamania przez Uczestniczkę zasad

Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną Uczestniczkę z udziału

w Projekcie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej

odpowiedzialności wobec takiej Uczestniczki za jej wykluczenie z Projektu.

10. Rezygnacja Uczestniczki jest możliwa na skutek uzasadnionych powodów, czyli ważnych i

udowodnionych powodów wykluczających możliwość dalszego udziału. Nieuzasadniona

rezygnacja z udziału w trakcie projektu będzie dla Organizatora podstawą do dochodzenia

odszkodowania w wysokości nakładów poniesionych w związku z udziałem Uczestniczki w

projekcie.

§ VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.

2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany

harmonogramu Projektu o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 7 dni

przed wejściem w życie w/w zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na

stronie internetowej Projektu (www.zielone-pojecie.com/projekt/matkosc/). 
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3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

www.zielone-pojecie.com/projekt/matkosc/.

5. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i nagrywania Uczestniczek w trakcie

Projektu oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i nagrań w związku z Projektem a także

w celach promocyjnych Projektu oraz publikację materiałów z procesu w książce,

bezterminowo. Prawo wykorzystywania w/w materiałów przysługuje również

Współorganizatorom, Partnerom i Patronom Medialnym Projektu.

6. Organizator informuje, że Projekt 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 Corporationz siedzibą

przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestniczki

Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi

www.facebook.com Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia

Projektu przez Organizatora.

7. Wszelkie dodatkowe informacje o Projekcie, związane z jego funkcjonowaniem

Uczestniczka może uzyskać wysyłając e-mail na adres: kontakt@matkosc.pl.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą

odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Wszelkie spory związane z niniejszym Projektem rozstrzygać będzie Sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Organizatora.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Uczestniczek Projektu

Matkość - Harmonogram Projektu

1. listopad 2021/grudzień 2021 –  rekrutacja

2. styczeń 2022/luty 2022 – spotkania z zaproszonymi do udziału w projekcie kobietami,

projektowanie tatuaży

3. marzec 2022/kwiecień 2022 – tatuowanie

4. marzec-czerwiec 2022 – praca nad albumem

5. lipiec 2022– przygotowanie wystawy prac powstałych w czasie projektu w galerii

sztuki CSW Kronika w Bytomiu.

6. sierpień 2022 – wystawa oraz promocja książki
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Oświadczenie o zgodzie na warunki uczestnictwa

w Projekcie Matkość

Ja, niżej podpisana

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

urodzona dnia …………………………………..r., zamieszkała w

…………………………………………………………..

kod pocztowy ……………………………………………, przy ul.

…………………………………….………………………….

telefon kom.: ………………………………………….. e-mail:

………………………………………………………………..…

oświadczam, że:

1. zapoznałam się z Regulaminem dla Uczestniczek Projektu Matkość i akceptuję

wszystkie jego zapisy, w tym warunki rezygnacji z udziału w Projekcie zawarte w § V.

2. udzielam Organizatorowi oraz Współorganizatorom Projektu Matkość prawa do

wykorzystywania moich danych - imienia i nazwiska (nazwisko nie podlega

upublicznieniu), miejscowości zamieszkania, oraz wizerunku – treści wypowiedzi,

zdjęć oraz filmów z moim wizerunkiem, utrwalonym podczas sesji zdjęciowych i

nagraniowych przeprowadzonych w okresie od bezterminowo, bez konieczności

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje w szczególności: wykorzystanie,

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów z moim wizerunkiem,

bez ograniczenia w czasie, korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i filmami, a w

szczególności publiczne ich wykorzystanie, utrwalenie i zwielokrotniony druk,

wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez

Organizatora lub Współorganizatorów, jak też zamieszczanie ich na stronie

internetowej www.zielone-pojecie.com/projekt/matkosc/, portalu YouTube oraz na
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portalu Facebook oraz w innych mediach społecznościowych, w przyszłości

organizowanie wystaw z tych materiałów.

3. podczas rozmowy kwalifikacyjnej (II Etap Projektu) poinformuję Organizatora Projektu

o wszelkich znanych mi faktach dotyczących mojego stanu zdrowia, które mogłyby

utrudnić lub uniemożliwić mi uczestnictwo w Projekcie w wymaganym przez

Organizatora zakresie,

4. w przypadku zakwalifikowania się do III Etapu Projektu wyrażam zgodę na wykonanie

i obfotografowanie tatuażu w wybranym przeze mnie miejscu, którego projekt

opracuję wspólnie z Autorką Projektu na potrzeby Projektu.

5. w przypadku zakwalifikowania się do III Etapu Projektu zobowiązuję się także do

aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu, opowiedzenie swojej historii dotyczącej

macierzyństwa (bądź nie-macierzyństwa), uczestnictwa w nagraniach audio i wideo

oraz sesjach zdjęciowych związanych z realizacją projektu.

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji i

promocji Projektu Matkość przez Organizatora, Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa

Zielone Pojęcie z siedzibą w Cieszynie ul. Sejmowa 10, 43-400 Cieszyn, NIP

548-27-28-931, e-mail: kontakt@matkosc.pl.

7. zostałam poinformowana o prawie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

oraz przeniesienia danych, a także o możliwości wniesienia skargi do organu

nadzorczego.

8. jestem świadoma, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości

uczestnictwa w Projekcie Matkość (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy).

……………………………………… ………………………………………

data i miejscowość imię i nazwisko

11


