Zał.1

REGULAMIN KONKURSU
Walentynka dla wcześniaka

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą
w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12.
2. Celem konkursu jest pokazanie opinii publicznej, że przedszkolaki z Łodzi potrafią okazać wsparcie
i dziecięcą solidarność maleńkim dzieciom borykającym się z problemami zdrowotnymi już
od momentu swoich narodzin.
3. Ideą konkursu jest kształtowanie w najmłodszym pokoleniu postawy otwartości na problemy
drugiego człowieka, pokazanie jak niezmiernie ważne i potrzebne jest otoczenie troską, życzliwością
i dobrocią osób słabszych.
4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie walentynki dla wcześniaków korzystających z pomocy
prowadzonego przez Organizatora Ośrodka „Otulinka”, stworzonego specjalnie dla wcześniaków
i noworodków zagrożonych zaburzeniami rozwoju.
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą uczestniczyć przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne mające
swoją siedzibę na terenie miasta Łodzi, zwane dalej Przedszkolami.
2. W konkursie nie mogą brać udziału placówki prowadzone przez Organizatora.
§ 3 Zasady udziału w konkursie
1. Każde Przedszkole biorące udział w konkursie może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 prac.
2. Wszystkie dostarczone przez Przedszkole prace reprezentują dane Przedszkole zbiorczo.
3. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice plastycznej: prace płaskie
maksymalnie w formacie A4, w przypadku prac przestrzennych długość boku, głębokość, szerokość
i wysokość pracy nie może przekroczyć 30 cm.
4. Prace konkursowe nie mogą być: obciążone wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami osób
trzecich; nie mogą być pracami nagrodzonymi wcześniej w innych konkursach.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste dostarczenie przez Przedszkole prac wraz
z wypełnioną Kartą zgłoszeniową do siedziby Fundacji.
6. Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora prawo nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie
korzystania z dostarczonych prac.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
§ 4 Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora przy ul. Żabiej 10/12
w Łodzi.
2. Wszystkie prace z jednego Przedszkola muszą zostać dostarczone jednocześnie, jako zestaw wraz
z Kartą zgłoszeniową.
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3. Jeśli Przedszkole ma kilka filii (filia musi być zlokalizowana pod odrębnym adresem) w Łodzi, prace
może dostarczyć każda z filii niezależnie jako odrębny uczestnik konkursu.
3. Przedszkole biorące udział w konkursie dostarcza prace na własny koszt.
4. Termin dostarczania prac upływa dnia 26 stycznia 2018 r.
5. Organizator nie zwraca przekazanych prac ich twórcom.
§ 5 Tryb wyłonienia zwycięzców
1. Zestaw prac dostarczonych przez Przedszkole zostanie sfotografowany przez Organizatora
i umieszczony w poście poświęconym konkursowi na profilu Organizatora
www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ .
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku internetowego głosowania przeprowadzonego na profilu
Organizatora www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/. Głosować będzie mógł każdy
użytkownik Facebooka.
3. Głosowanie rozpocznie się 5 lutego 2018 r. o godz. 12:00.
4. Za koniec głosowania Organizator uważa dzień 19 lutego 2018 godz. 12:00.
5. Miejsca zostaną przyznane na podstawie łącznej ilości uzyskanych punktów.
Punkty otrzymać można za:
 kliknięcie „lubię to” bezpośrednio pod danym zdjęciem zestawu prac na profilu
Organizatora
 kliknięcie „udostępnij” bezpośrednio pod danym zdjęciem zestawu prac na profilu
Organizatora
Jedno polubienie = 1 pkt, a jedno udostępnienie = 2 pkt.
Punkty za polubienia i udostępnienia będą sumowane.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowane ich 19.02.2018 na profilu
Organizatora www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/. Jednocześnie Laureaci zostaną
powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres wskazany w Karcie zgłoszeniowej.
7. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 22.02.2018 podczas uroczystych urodzin Ośrodka
„Otulinka” w siedzibie Fundacji.
§ 6 Nagrody
1. Laureatami konkursu może być jedynie sześć Przedszkoli.
2. Nagrodami za I miejsce są:
 Zestaw zabawek i artykułów edukacyjnych od Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy
Świat” i Moje Bambino o wartości 1000 zł,


Zajęcia edukacyjne w mobilnym planetarium Sfery Wiedzy
(Po uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy Dyrekcją Przedszkola a Właścicielem Sfery
Wiedzy, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, mobilne planetarium przyjedzie
do siedziby Przedszkola. Sfera Wiedzy poprowadzi jedną turę zajęć trwającą ok. 45 minut,
dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci. Nagrodę można zrealizować
od 01.03.2018 do 30.04.2018),



Lekcja tańca w Egurrola Dance Studio w Manufakturze
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(Lekcję wybranego przez Przedszkole tańca, trwającą 60 minut, należy umówić co najmniej
dwa tygodnie wcześniej z Egurrola Dance Studio podając listę zawierającą imię i nazwisko
oraz wiek uczestników. W lekcji może wziąć udział maksymalnie 30 dzieci, instruktor
Egurrola Dance Studio zadecyduje, czy zajęcia zostaną poprowadzone w jednej, czy
w dwóch grupach.
Po zajęciach uczestnicy zostaną pasowani na tancerza i otrzymają Certyfikat Tancerza
podpisany przez Agustina Egurrolę.
Nagrodę można zrealizować w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018, od poniedziałku
do piątku w godzinach 11-16).
Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci, na dwie godziny pobytu
w sali zabaw Szymonek Ancymonek w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44
(Możliwość zrealizowania nagrody w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim
ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z salą zabaw Szymonek Ancymonek z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).

3. Nagrodami za II miejsce są:
 Zestaw zabawek i artykułów edukacyjnych od Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy
Świat” i Moje Bambino o wartości 700 zł,


Zajęcia edukacyjne „Dlaczego samolot lata” w szkole pilotażu Bartolini-Air,
(Zajęcia trwają około 60 minut, odbywają się w Łodzi przy ul. Pilskiej 4. Maksymalna liczba
dzieci to 24, ale z podziałem na dwie grupy po 12 osób. Zajęcia dla każdej z dwóch grup
odbyć się muszą w dwóch innych terminach, termin musi być ustalony przez Dyrekcję
Przedszkola z Bartolini-Air co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Czas realizacji
nagrody od 01.03.2018 do 30.06.2018),



Lekcja wybranego tańca przeprowadzona przez instruktora Egurrola Dance Studio
w siedzibie Przedszkola dla kilku grup przedszkolnych oraz 30 indywidualnych zaproszeń
dla przedszkolaków na wybraną lekcję tańca do Egurrola Dance Studio w Manufakturze.
(Lekcję wybranego przez Przedszkole tańca oraz ilość grup i ich liczebność należy umówić
z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Egurrola Dance Studio w Manufakturze.
30 indywidualnych zaproszeń można zrealizować indywidualnie lub grupowo w Egurrola
Dance Studio w Manufakturze. Nagrodę można zrealizować w terminie od 01.03.2018
do 30.04.2018, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16),



Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci, na dwie godziny pobytu
w sali zabaw Szymonek Ancymonek w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44
(Możliwość zrealizowania nagrody w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim
ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z salą zabaw Szymonek Ancymonek z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).
4. Nagrodami za III miejsce są:
 Zestaw zabawek i artykułów edukacyjnych od Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy
Świat” i Moje Bambino o wartości 500 zł,
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Zwiedzanie Se-Ma-For Muzeum Animacji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 100 oraz projekcja
animacji
(Możliwość zrealizowania nagrody od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim ustaleniu
terminu przez Dyrekcję Przedszkola z Se-Ma-For Muzeum Animacji z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem),



Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci, na dwie godziny pobytu
w sali zabaw Szymonek Ancymonek w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44
(Możliwość zrealizowania nagrody w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim
ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z salą zabaw Szymonek Ancymonek z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).
5. Nagrodami za IV miejsce są:
 Bon dla Przedszkola o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Wehrfritz w dziale: Działania
twórcze – Plastyka - Majsterkowanie
(Możliwość zrealizowania nagrody od 01.03.2018 do 30.04.2018),


Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci do kina Helios Łódź
Sukcesja w Łodzi przy al. Politechniki 1
(Możliwość zrealizowania nagrody od 01.03.2018 do 30.04.2018. Dokładne ustalenie terminu
i godziny projekcji filmu lub bajki jest możliwe co wtorek. Tego dnia na stronie kina
publikowany jest z wyprzedzeniem repertuar na każdy kolejny tydzień, licząc od piątku do
następnego czwartku),



Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci, na dwie godziny pobytu
w sali zabaw Szymonek Ancymonek w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44
(Możliwość zrealizowania nagrody w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim
ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z salą zabaw Szymonek Ancymonek z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).
6. Nagrodami za V miejsce są:
 Bon dla Przedszkola o wartości 100 zł na zakupy dla w sklepie Wehrfritz w dziale: Działania
twórcze – Plastyka - Majsterkowanie
(Możliwość zrealizowania nagrody od 01.03.2018 do 30.04.2018),


30 indywidualnych zaproszeń dla przedszkolaków na wybraną lekcję tańca do Egurrola
Dance Studio w Manufakturze
(30 zaproszeń można zrealizować, wybierając konkretny taniec, indywidualnie lub grupowo.
W przypadku dużej grupy lub kilku mniejszych termin należy umówić z co najmniej dwa
tygodnie wcześniej.
Nagrodę można zrealizować w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018, od poniedziałku
do piątku w godzinach 11-16),



Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci, na dwie godziny pobytu
w sali zabaw Szymonek Ancymonek w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44
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(Możliwość zrealizowania nagrody w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim
ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z salą zabaw Szymonek Ancymonek z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).
7. Nagrodami za VI miejsce są:
 Bon dla Przedszkola o wartości 100 zł na zakupy dla w sklepie Wehrfritz w dziale: Działania
twórcze – Plastyka - Majsterkowanie
(Możliwość zrealizowania nagrody od 01.03.2018 do 30.04.2018),


Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 20 dzieci, na dwie godziny pobytu
na placu zabaw Kinderplaneta w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 5
(Możliwość zrealizowania nagrody od 01.03.2018 do 30.04.2018 od poniedziałku do piątku
w godzinach 10-13 po uprzednim ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z placem
zabaw Kinderplaneta co najmniej dwa tygodnie wcześniej),



Bilety dla grupy przedszkolaków liczącej maksymalnie 30 dzieci, na dwie godziny pobytu
w sali zabaw Szymonek Ancymonek w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44
(Możliwość zrealizowania nagrody w terminie od 01.03.2018 do 30.04.2018 po uprzednim
ustaleniu terminu przez Dyrekcję Przedszkola z salą zabaw Szymonek Ancymonek z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).

8. Ponadto wszyscy laureaci konkursu otrzymają zestawy pomocy i zabawek sensorycznych

od Firmy Empis oraz zestawy artykułów szkolnych od Firmy Wikam.
9. Szczegóły (w tym konkretne terminy realizacji nagród) związane z wykorzystaniem nagród
ufundowanych przez Egurrola Dance Studio w Manufakturze, Bartolini-Air, Sferę Wiedzy, Se-MaFor Muzeum Animacji, Helios Łódź Sukcesja, salę zabaw Szymonek Ancymonek, plac zabaw
Kinderplaneta oraz Wehrfritz zostaną ustalone bezpośrednio przez dyrektorów placówek z ww.
Partnerami.
10. W przypadku, gdy liczby głosów otrzymanych przez laureatów będą identyczne, Organizator
zastrzega
sobie
prawo
decyzji
o
tym,
które
Przedszkole
otrzyma
którą
z ww. nagród.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa
majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania prac w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. w
zakresie
sprzedaży
dostarczonych
prac,
z
zastrzeżeniem
że
zysk
ze sprzedaży jest wyłączną własnością Organizatorów i zostanie przeznaczony na cele
statutowe Fundacji „Kolorowy Świat”.
5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
6. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Anna Gaik,
tel. kontaktowy: 42 640 67 09
e-mail: a.gaik@kolorowyswiat.org
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