REGULAMIN KONKURSU
Przytulanka dla wcześniaka
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin reguluje zasady konkursu „Przytulanka dla wcześniaka” oraz zasady jego przebiegu,
a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem, zwanego dalej Konkursem.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” wpisana do rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
rejestru Sądowego, pod numerem 0000161880, z siedzibą przy ulicy Żabiej 10/12,
91-457 Łódź, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.
Celem Konkursu jest:
a. Pokazanie opinii publicznej, że przedszkolaki w całej Polsce potrafią okazać wsparcie i dziecięcą
solidarność maleńkim dzieciom borykającym się z problemami zdrowotnymi już od momentu swoich
narodzin.
b. Kształtowanie w najmłodszym pokoleniu postawy otwartości na problemy drugiego człowieka,
pokazanie jak niezmiernie ważne i potrzebne jest otoczenie troską, życzliwością i dobrocią osób
słabszych.
c. Uwrażliwienie społeczeństwa na wzrastającą liczbę dzieci urodzonych przedwcześnie
i uświadomienie problemów rozwojowych związanych z wcześniactwem.
d. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność objęcia wcześniaków specjalistyczną opieką.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie Przytulanki - scharakteryzowanej ilościowo i jakościowo w §2 pkt.
5 - dla wcześniaków korzystających z pomocy prowadzonego przez Organizatora Ośrodka, świadczącego
pomoc rehabilitacyjną dla dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków zagrożonych zaburzeniami
rozwoju.
Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne mające swoją
siedzibę na terenie całej Polski, zwane dalej Przedszkolami.
Osobą reprezentującą dane Przedszkole jest jego Dyrektor. To Dyrektor może zgłosić dane Przedszkole,
komunikować się z Organizatorem w kwestiach przebiegu Konkursu, a także w kwestii Nagród.
W Konkursie nie mogą brać udziału placówki prowadzone przez Organizatora.
Laureatami Konkursu zostaną trzy Przedszkola uzyskujące w głosowaniu (o którym mowa w §4) największą
liczbę punktów, zwane dalej Laureatami.
Konkurs jest ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Polski. Konkurs jest
ogłaszany
na
stronie
internetowej
www.kolorowyswiat.org
i
na
Facebooku
www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ , prowadzony na www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/.
Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Przedszkoli, reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Przedszkoli.
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§2
Zasady udziału w Konkursie
Każde Przedszkole biorące udział w Konkursie może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę, zwaną dalej
Pracą konkursową.
Jeśli Przedszkole ma kilka filii (filia musi być zlokalizowana pod odrębnym adresem) w całej Polsce, Pracę
konkursową może dostarczyć każda z filii niezależnie jako odrębny uczestnik Konkursu.
Dostarczona przez Przedszkole Praca konkursowa reprezentuje dane Przedszkole.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pocztą, kurierem lub osobiste dostarczenie przez
Przedszkole Pracy konkursowej wraz z wypełnioną Kartą zgłoszeniową do siedziby Organizatora.
Pracą konkursową jest własnoręcznie wykonana przytulanka (niedopuszczalne jest zgłaszanie produktów,
towarów dostępnych do ogólnej sprzedaży) – praca przestrzenna, z tkaniny, włóczki, dzianiny, nie powinna
być wypełniona substancjami szkodliwymi, ani łatwo psującymi się. Całość pracy powinna być bezpieczna
dla dziecka i osoby ją użytkującej. Nie powinna też być wykonana z elementów łatwych do oderwania
i połknięcia, nie może też być nimi ozdobiona. Dopuszczalne jest, aby praca zawierała elementy
interaktywne.
Praca konkursowa (bez rozkładania) musi zmieścić się w pudełku o wymiarach 30×20×20cm.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz działań́

podejmowanych w nim przez Przedszkola na każdym jego etapie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Przedszkola, których działania są
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nadeślą Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne,
agresywne, obraźliwe dla Organizatora,
b. naruszają prawa osób trzecich, jak również, gdy ich Prace Konkursowe będą przedstawiać lub
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Przedszkola postanowień́ Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń́ z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez Przedszkola wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
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§3
Miejsce i termin nadsyłania Prac konkursowych
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na adres ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź.
Przedszkole biorące udział w Konkursie dostarcza Pracę konkursową na własny koszt.
Termin dostarczania Prac konkursowych upływa dnia 12 lutego 2019 r.
Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac konkursowych powstałe podczas
transportu.
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6. Prace konkursowe, które dotrą uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich prezentację, nie będą brane
pod uwagę.
7. W przypadku nadesłania Pracy konkursowej pocztą lub przesyłką kurierską, o wzięciu udziału w Konkursie
decyduje data stempla pocztowego lub nadania – 12 luty 2019 data dopuszczalna. Jeżeli jednak Karta
zgłoszeniowa wraz z Pracą konkursową, pomimo wysłania w terminie, dotrą do Organizatora później niż 15
lutego 2019 r., taka praca nie zostanie zakwalifikowana w Konkursie.
8. Organizator nie zwraca przekazanych prac ich twórcom.
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§4
Tryb wyłonienia zwycięzców
Praca
dostarczona
przez
Przedszkole
zostanie
sfotografowana
przez
Organizatora
i
umieszczona
w
poście
poświęconym
konkursowi
na
profilu
Organizatora
www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ .
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku internetowego głosowania przeprowadzonego na profilu
Organizatora www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/. Głosować będzie mógł każdy użytkownik
Facebooka.
Głosowanie rozpocznie się 20 lutego 2019 roku o godz. 12:00.
Głosowanie zakończy się 28 lutego 2019 roku o godz. 12:00.
Miejsca zostaną przyznane na podstawie ilości uzyskanych punktów.
a. Punkty otrzymać można za kliknięcie „lubię to” bezpośrednio pod danym zdjęciem Pracy
konkursowej na profilu Organizatora
b. Jedno polubienie = 1 pkt
W przypadku, gdy ilość zebranych przez laureatów punktów będzie identyczna, Organizator zastrzega sobie
prawo do decyzji o ostatecznym przyznaniu niżej wymienionych nagród.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowane ich 28.02.2019 roku na profilu Organizatora
www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/.
Laureatami Konkursu mogą być jedynie trzy Przedszkola.

§5
Nagrody
Dyrektor Przedszkola będącego Laureatem Konkursu będzie mógł wybrać w jednym sklepie, znajdującym się
na terenie Polski, zabawki, materiały edukacyjne, elementy wyposażenia sal przedszkolnych na kwotę 2000
zł brutto za zajęcie I miejsca, 1200 zł brutto za zajęcie II miejsca i 800 zł brutto za zajęcie III miejsca.
Wartość jednej nagrody nie przekroczy 2000 zł brutto.
Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres wskazany w Karcie
zgłoszeniowej.
Laureaci Konkursu mają 7 dni na dokonanie wyboru sklepu i produktów, które Organizator zakupi w kwocie
przypisanej do każdego z trzech zajętych miejsc. Przy wyborze produktów należy uwzględnić koszt wysyłki.
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Preferowane są zakupy w sklepach internetowych. Po dokonaniu wyboru Dyrektorzy Przedszkoli będących
Laureatami Konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi drogą mailową w formie skanu
podpisanego dokumentu zawierającego nazwę i adres sklepu oraz listę z wybranymi produktami.
Organizator dokona zakupów w przeciągu 7 dni i wyśle na adres Laureata. Jeśli któryś z produktów okaże się
niedostępny, Organizator będzie się kontaktował z Laureatem w kwestii ewentualnej zamiany produktu/ów.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie Nagrody
w gotówce. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna
z rezygnacją z całości nagrody. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę Konkursu z całości Nagrody bez
prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.
7. Organizator ma prawo wykluczyć Przedszkole z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego
podejrzenia złamania Regulaminu.
8. Fundatorem nagród jest wieloletni Partner Ośrodka Otulinka Firma FlintGroup.
§6
Prawa autorskie
1. Każde Przedszkole biorące udział w Konkursie oświadcza, że Praca konkursowa zgłoszona przez nie
do Konkursu została stworzona przez Przedszkole i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym
dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego
tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Wszystkie Przedszkola biorące udział w Konkursie przenoszą na organizatora całość autorskich praw
majątkowych do swoich zgłoszonych Prac konkursowych bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w tym prawo do dokonywania wszelkich w nich zmian i modyfikacji, na wszelkich znanych polach
eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a. utrwalanie Prac konkursowych w formie fotograficznej i video na jakichkolwiek nośnikach w tym:
kartach pamięci, płytach CD, DVD oraz wprowadzeniu do pamięci komputera,
b. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Prac konkursowych, w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, w tym techniką krawiecką, zapisu
cyfrowego, elektronicznego, reprograficzną, drukiem, w postaci fotografii lub innego zapisu
graficznego, audiowizualnego, elektronicznego,
c. zamieszczanie na stronach internetowych oraz na Facebooku Organizatora, w taki sposób, aby każdy
mógł zapoznać się z Pracą konkursową w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. rozpowszechnianie Prac konkursowych lub ich kopii w całości lub części, każdym znanym sposobem
i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci
komputerowej, w tym w sieci Internet, jak również prezentowanie Prac konkursowych we wszystkich
materiałach generowanych na potrzeby promocji i upowszechniania Konkursu i działań statutowych
Organizatora, w tym również zamieszczania Pracy konkursowej lub jej fotografii w artykułach oraz
informacjach prasowych upowszechniających Konkurs i działania statutowe Organizatora,
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e. sprzedaż dostarczonych Prac konkursowych, wystawianie ich na licytację, z zastrzeżeniem, że zysk
ze sprzedaży i licytacji jest wyłączną własnością Organizatora i zostanie przeznaczony na cele
statutowe Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”.
3. Organizator upoważniony jest do wykorzystania Pracy konkursowej w sposób anonimowy, a także poprzez
wskazanie nazwy Przedszkola zgłaszającego Pracę konkursową.
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§7
Dane osobowe
Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”,
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą przy ulicy Żabiej 10/12, 91-457 Łódź, dalej zwana
Administratorem.
Przedszkola przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących
danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej Pracę
konkursową, nr telefonu, nazwę i adres Przedszkola, adres e-mail do korespondencji.
Przedszkola przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest
dobrowolne, jednakże ich podanie przez uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
Przedszkole przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w celach
związanych w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie.
Do zakończenia Konkursu Przedszkole może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres a.gaik@kolorowyswiat.org wiadomość
o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu,
podane uprzednio w Karcie zgłoszeniowej Konkursu dane osobowe oraz adres e-mail, z którego prowadzona
była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Karolina Giełżecka e-mail:
k.gielzecka@kolorowyswiat.org
Dane osobowe osób, o których mowa w ust.2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6
ust.1 lit. A i B RODO w celu:
a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu Przytulanka dla wcześniaka,
b. umożliwienia kontaktu pomiędzy Fundacją a Przedszkolami,
c. uzgodnienia sposobu odbioru Nagrody.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust.1 lit. F, RODO), polegających na:
a. zapewnieniu zgodnej z Regulaminem organizacji Konkursu Przytulanka dla wcześniaka,
b. zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z realizacją Nagrody.
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9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
10. Dane osobowe Przedszkola będą przechowywane i przetwarzane przez okres 5 lat. Od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na
obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń oraz odbioru Nagrody.
11. Każde Przedszkole ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
12. Przedszkolom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W oparciu o dane osobowe Przedszkoli Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
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§8
Postanowienia końcowe
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
przerwania,
zmiany
lub
przedłużenia
Konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Przystąpienie Przedszkola do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kolorowyswiat.org oraz w siedzibie
Organizatora.
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmienione
warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora. Wprowadzone zmiany
obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany
Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają
zastosowania do osób, które przystąpiły do konkursu przed datą wprowadzenia zmiany.
Przystępując do Konkursu Przedszkole zobowiązane jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu
oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym
ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009
o grach hazardowych (Dz.U. 2018.165 j.t.).
Pytania dotyczące przebiegu konkursu, jak również wątpliwości dotyczące Regulaminu można kierować
drogą telefoniczną – nr telefonu 42 640 67 09.
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