Regulamin konkursu Pióro Nadziei 2016
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą „Pióro Nadziei 2016”, rozpoczyna się 6 października
2016 roku, a kończy 10 listopada 2016 roku.
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w
Warszawie przy ul. Pięknej 66a/2.
1.3 Organizator przyznaje nagrodę osobie, która swoją pracą medialną w Polsce przyczyniła
się do ochrony i promocji praw człowieka.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone do 10
listopada 2016 r.
2.2. Kandydatury, razem z krótkim uzasadnieniem mogą być zgłaszane przez osoby
indywidualne, redakcje, organizacje pozarządowe lub firmy.
2.3 Zgłoszenie wraz z dopiskiem „Pióro Nadziei” należy przesyłać do 10 listopada 2016 r. na
adres e-mail: rzecznik@amnesty.org.pl
2.4 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, krótkie uzasadnienie kandydatury
odnoszące się do poniższych kryteriów przyznawania nagrody:
 zwracanie uwagi opinii publicznej na przypadki łamania praw człowieka,
 odznaczanie się społecznym zaangażowaniem w swojej pracy medialnej,
 przyczynianie się do pozytywnej zmiany na rzecz przestrzegania praw człowieka.
2.5 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest
zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę
na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty
International, ul. Piękna 66a/2, 00-672 Warszawa
2.6 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki Amnesty International.
3. NAGRODY
3.1 W konkursie przyznawana jest jedna nagroda główna oraz maksymalnie trzy wyróżnienia.
Nagrodami w Konkursie są dyplomy oraz statuetka konkursu.
4. ZASADY WYBORU LAUREATÓW
4.1. Biuro Stowarzyszenia Amnesty International ocenia zgłoszenia od względem formalnym,
a następnie wybiera finalistów, maksymalnie 5 osób, nominowanych do nagrody.
4.2 Zwycięzcę konkursu wybiera Rada Programowa Stowarzyszenia Amnesty International.
4.3 Wybór laureatów następuje na drodze konsensusu.
5. OGŁOSZENIE LAUREATÓW
5.1 Po decyzji Biura publicznie ogłoszone zostają osoby nominowane do nagrody.
5.2 Ogłoszenie zwycięzcy zostaje ogłoszone na tydzień przed galą wręczenia nagrody.

5.3 Wręczenie nagród odbędzie się w dniu i w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
6.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na
zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w
wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany
od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie
dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W
przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej
pokrywa Organizator konkursu.
6.3 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.amnesty.org.pl
6.4 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu
wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97,
poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

