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REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ

„SERCE KAPSUŁY CZASU”
1. Organizator
1.1 Organizatorem akcji społecznej pn.: „Serce Kapsuły Czasu” (zwanej dalej: Akcją Społeczną)
jest Fundacja „TworzyMY Kraków” (dalej zwana: Organizatorem), z siedzibą w Krakowie, adres:
30-102 Kraków, ul. Syrokomli 3/1.
2. Przedmiot Akcji Społecznej
2.1 Niniejsza Akcja Społeczna jest trzecim etapem ogólnopolskiego projektu „KAPSUŁA CZASU”.
Pierwszym była budowa mobilnej formy rzeźby architektonicznej „Kapsuła Czasu”, której lokalizacją
bazową będzie prestiżowe miejsce w Krakowie, a która podróżować będzie po Polsce. Drugim
etapem był konkurs plastyczny i literacki „Serce Kapsuły Czasu”, który w czterech kolejnych edycjach
zebrał przeszło 4 000 prac plastycznych i literackich przedstawiających wizje przyszłości mieszkańców
polski. Wszystkie te prace zostały ocenione przez profesjonalne jury i umieszczone w Kapsule Czasu
w formie oryginalnych dokumentów papierowych oraz elektronicznego zapisu na dysku pamięci.
2.2 We wnętrzu gotowej Kapsuły Czasu, w ramach Akcji Społecznej, zostaną zamknięte prace literackie,
plastyczne oraz nagrania, będące wynikiem postępowania zgodnego z niniejszym Regulaminem.
Celem Akcji Społecznej jest stworzenie przez uczestników „prawdziwego” Serca Kapsuły Czasu, tego
co stanowić ma jej istotę i zostać przeniesione w czasie. W zamyśle Organizatora zarówno sama
Kapsuła, jak i zamknięte w niej prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które zostanie darowane
następnym pokoleniom. „Kapsuła Czasu” będzie otwierana w interwałach czasowych:
za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie następowało porównywanie z teraźniejszością wizji
przedstawionych w pracach Uczestników.
3. Uczestnicy Akcji Społecznej
3.1 Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy obywatele, mieszkańcy i przyjaciele Rzeczypospolitej Polskiej,
niezależnie od wieku.
4. Zasady Akcji Społecznej
4.1 Zadaniem uczestników jest zinterpretowanie zadanego poniżej tematu i wysłanie pracy/nagrania za
pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.kapsulaczasu.org lub bezpłatnej Aplikacji
mobilnej iOS, Android „Kapsuła Czasu” dostępnej w Sklep Play oraz App Store.

Temat zadania: „Świat za 100 lat - jak go sobie wyobrażasz?”
PRACE LITERACKIE – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie)
których objętość nie powinna przekraczać 8000 znaków ze spacjami maszynopisu lub 6 stron
rękopisu.
PRACE PLASTYCZNE – wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż,
grafika, komiks, techniki mieszane lub inne formy plastyczne) lub za pomocą grafiki
komputerowej.
NAGRANIA/FILMY – nagrania audio-video lub video lub audio wykonane dowolną techniką, nie
przekraczające 15 sekund długości.
4.2 Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę literacką i/lub jedną plastyczną i/lub jedno
nagranie.
4.3 Do Akcji Społecznej można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, (tylko w przypadku nagrań i
komiksów Organizator dopuszcza zespoły mieszane), nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
4.4 W Akcji Społecznej nie mogą brać udziału prace/nagrania wcześniej publikowane lub zgłoszone do
innego przedsięwzięcia.
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Organizator dopuszcza możliwość złożenia prac/nagrań w języku innym niż polski.
5. Cele Akcji Społecznej:
5.1 Kształtowanie wśród młodego pokolenia, poczucia współodpowiedzialności za rozwój małych
ojczyzn, Polski oraz świata.
5.2 Umożliwienie wszystkim Uczestnikom, w tym szczególnie młodzieży, artystycznego wypowiedzenia
się na tematy związane z otoczeniem i środowiskiem.
5.3 Umożliwienie zachowania w czasie prac/nagrań dzięki złożeniu ich i zabezpieczeniu w rzeźbie
architektonicznej „Kapsuła Czasu”, a w dalszej perspektywie zestawienie ich z rzeczywistością
za kolejne 10, 25, 50, 75 i 100 lat.
5.4 Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.
6. Warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej:
6.1 Organizator oprócz wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu zastrzeżeń dotyczących
wymogów technicznych prac plastycznych i literackich oraz nagrań nie podaje innych ograniczeń w
sposobie tworzenia prac/nagrań.
6.2 Uczestnicy z tytułu wzięcia udziału w Akcji nie ponoszą żadnych opłat.
6.3 Uczestnik wysyłając pracę/nagranie za pośrednictwem strony internetowej www.kapsulaczasu.org
lub aplikacji iOS, Android „Kapsuła Czasu” musi wypełnić formularz danych zawierających
obligatoryjnie:
a) Imię
b) Adres e-mail
c) Nick (widoczny w Aplikacji „Kapsuła Czasu”)
d) Tytuł pracy/nagrania
6.4 Powyższe dane pobierane są w celu identyfikacji pracy/nagrania z jej autorem, możliwości segregacji
prac wewnątrz biblioteki galerii prac/nagrań Uczestników Akcji Społecznej oraz kontaktu
Organizatora z Uczestnikiem, w zakresie i granicach prowadzenia przedsięwzięcia pn. „Kapsuła
Czasu”.
6.5 Użytkownik zgłaszający pracę/nagranie do Akcji Społecznej może (nieobowiązkowo) uzupełnić
formularz o dane w zakresie:
a) Nazwiska
b) Miasta zamieszkania
c) Daty urodzin
6.6 Powyższe dane pobierane są w celu identyfikacji pracy/nagrania z jego autorem oraz możliwości
segregacji prac wewnątrz biblioteki galerii prac/nagrań Uczestników Akcji Społecznej.
6.7 Użytkownik
zgłaszający
pracę/nagranie
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.kapsulaczasu.org lub bezpłatnej aplikacji iOS, Android „Kapsuła Czasu” ma obowiązek
zapoznania się polityką prywatności dostępną na stronie www.kapsulaczasu.org/politykaprywatnosci
lub na stronie https://kapsulaczasu.org/cookie-policy/.
6.8 Warunkiem uczestnictwa w Akcji Społecznej jest akceptacja w formularzu uczestnika w aplikacji iOS
Android „Kapsuła Czasu” lub na stronie internetowej www.kapsulaczasu.org nieodpłatnego
przeniesienia licencji wyłącznej Uczestnika na okres 5 lat, a po jego upływie akceptacja
przekształcenie na licencję na czas nieokreślony, na poniższych warunkach:
(a) na polach eksploatacji:
1) wytwarzania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
egzemplarzy utworu,
2) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo jego egzemplarzy,
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3) publicznego wystawiania, wyświetlania, wykonywania (odczytywania literackich prac), a także
udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do prac (lub jego egzemplarzy) w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Przeniesienie powyższe obejmuje również prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego. W przypadku wykorzystania utworu na polach eksploatacji innych, niż wymienione
powyżej, Organizator wypłaci Autorowi wynagrodzenie w wysokości symbolicznej kwoty 1 zł.
(b) okres wypowiedzenia po upływie 5 lat - uzgodnione jest, że licencja jest tzw. licencją
wieczystą, to znaczy, że uprawniony nie będzie jej wypowiadał, chyba że z ważnej przyczyny
określonej jako odpadnięcie, celu głównego całej Akcji określonego w pkt 2.2. Regulaminu
konkursu (zw. też regulaminem akcji) to znaczy, w szczególności “W zamyśle Organizatora
zarówno sama Kapsuła, jak i zamknięte w niej prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które
zostanie darowane następnym pokoleniom. „Kapsuła Czasu” będzie otwierana w interwałach
czasowych: za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie następowało porównywanie z
teraźniejszością wizji przedstawionych w pracach Uczestników”, zarówno w wyniku zdarzeń
losowych jak zniszczenie Kapsuły z pracami, czy zaniechania prowadzenia Akcji przez Fundację z
jednoczesnym nie przekazaniem jej do prowadzenia innemu podmiotowi;
(c) w razie ewentualnego uznania powyższego postanowienia za częściowo lub w całości
nieważnego, należy przyjąć inny najdłuższy możliwy okres wypowiedzenia, jak i inne ważne
przyczyny wypowiedzenia, tak by nie ujmować celowi głównemu przekazania prac konkursowych
i udzielenia licencji oraz tak, by zachować ważność licencji.
6.9 Organizator zaznacza, że w przypadku osoby niepełnoletniej, formularz danych i akceptację
warunków prawnych wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
7. Przesyłanie prac do Akcji Społecznej:
7.1 Prace/nagrania w ramach Akcji Społecznej należy przesłać Organizatorowi za pośrednictwem
formularza na stronie internetowej www.kapsulaczasu.org lub bezpłatnej aplikacji iOS Android
„Kapsuła Czasu”, w formie skanu/zdjęcia lub innej dostępnej formie zapisu.
7.2 Oryginały prac/nagrań można (nieobowiązkowo) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja
TworzyMY Kraków, ul. Syrokomli 3/1, 30-102 Kraków, e-mail: sercekapsuly@tworzymykrakow.org
(w tytule maila prosimy o wpisanie: „Serce Kapsuły Czasu”, Imię i Nazwisko Uczestnika). Koszty takiej
przesyłki pokrywa Uczestnik. Organizator nie zwraca prac/nagrań nadesłanych w ramach Akcji
Społecznej. Prace/nagrania Uczestników Akcji Społecznej wysyłane drogą poczty tradycyjnej
(lub kurierskiej) muszą być tożsame z pracami wysyłanymi za pośrednictwem strony internetowej
www.kapsulaczasu.org lub bezpłatnej Aplikacji iOS Android „Kapsuła Czasu”.
8. Terminarz Akcji Społecznej:
8.1 Termin ogłoszenia i tym samym rozpoczęcia Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu” to 01.05.2020 r.
8.2 Organizator przewiduje bezterminowe trwanie Akcji Społecznej do momentu jej odwołania lub
zawieszenia.
9. Ocena i publikacja prac/nagrań zgłoszonych do Akcji Społecznej:
9.1 Prace/nagrania uczestników Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu” będą weryfikowane przez
Organizatora pod kątem zgodności z tematem „Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?” oraz
publikowane w galerii Aplikacji iOS Android „Kapsuła Czasu” oraz na stronie internetowej
www.kapsulaczasu.org.
9.2 Prace/nagrania uczestników Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu” będą umieszczane na
multimedialnym dysku przenośnym, zamkniętym wewnątrz rzeźby architektonicznej „Kapsuła Czasu”,
podczas każdorazowego jej otwarcia. Tym samym biblioteka prac „Serca Kapsuły Czasu” będzie
systematycznie uzupełniana.
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9.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez
nią przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich. Taka
praca podlegać będzie komisyjnemu zniszczeniu po uprzednim powiadomieniu e-mailowym
Uczestnika o powyższej kwalifikacji.
10. Postanowienia końcowe:
10.1 Zgłoszenie pracy/nagrania w ramach Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu” jest równoznaczne z
akceptacją treści Regulaminu, w tym w szczególności warunków nieodpłatnego wykorzystania
prac/nagrań uczestników, opisanych szczegółowo w punkcie 6. niniejszego dokumentu.
10.2 Organizator nie przewiduje nagród za udział w Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu”.
10.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii prac konkursowych w chmurze,
a także na zewnętrznych nośnikach pamięci znajdujących się poza „Kapsułą Czasu”.
10.4 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
10.5 Decyzja Organizatora dotycząca oceny prac/nagrań jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
10.6 Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Akcji Społecznej.
10.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Społecznej, j. 23. maja 2020 roku.
10.8 Treść Regulaminu można znaleźć na stronie Organizatora: www.kapsulaczasu.org.
10.9 Informacji dotyczących Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu” udziela:
Joanna Kowalik – Koordynator Akcji Społecznej
Fundacja TworzyMY Kraków,
sercekapsuly@tworzymykrakow.org
tel. +48 692-422-717,
e-mail: joanna.kowalik@tworzymykrakow.org
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