
ORGANIZATOR 

  
 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” 

91-457 Łódź, ul. Żabia 10/12 

tel. 42 640 67 05,  tel./fax 42 640 67 06 

biuro@kolorowyswiat.org,   www.kolorowyswiat.org 

Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Danie lekkie jak piórko” 

Obowiązujący od dnia 15.02.2021 

Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, a zwłaszcza prawidłowego i zbilansowanego 

odżywiania. Organizator kładzie nacisk na promocję wiedzy dotyczącej odpowiedniego przygotowywania 

posiłków, pośród rodziców oraz przyszłych rodziców. Uczestnicy konkursu dowiedzą się jak istotne jest 

dostarczanie prawidłowej ilości składników odżywczych w trakcie posiłków oraz jaka forma podania zachęci 

dzieci do spożywania zdrowych dań. Organizator podkreśla także niebagatelną rolę zdrowego i przemyślanego 

żywienia w rozwoju wcześniaków.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady konkursu „Danie lekkie jak piórko” oraz zasady jego przebiegu,  

a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem, zwanego dalej Konkursem. 

2. 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. 

3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie dania FIT, czyli takiego, które wpisuje się w nurt zdrowego oraz 

zbilansowanego odżywiania, a także jest przyrządzone z naturalnych składników. Następnie danie należy 

sfotografować w oryginalny i atrakcyjny sposób oraz przesłać zdjęcie wraz z przepisem (w osobnym pliku) na 

adres: zgloszenianakonkurs@gmail.com Szczegółowe zasady, według których powinno zostać stworzone 

zdjęcie zostały opisane w §2 pkt.2. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba posiadająca swój publiczny profil na portalu Faceboook.  

Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i ich najbliżsi członkowie rodzin.  

5. Laureatami Konkursu zostaną autorzy trzech zdjęć, które otrzymają najwięcej polubień (like’ów)  

w głosowaniu internautów.  Szczegółowy opis trybu wyłonienia zwycięzców został omówiony w §4. 

 Konkurs jest ogłaszany na: 

stronie internetowej www.kolorowyswiat.org  

na Facebook www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ 

na Instagram https://www.instagram.com/fundacjakolorowyswiat/ 

          https://www.instagram.com/fundacjaodkuchni/  

i prowadzony na www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ . 

6. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.  
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§2 
Zasady udziału w konkursie 

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu biorący udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie przygotowanego 

dania, zwane dalej Zdjęciem Konkursowym, wraz z przepisem (zapisanym w osobnym pliku). 

2. Zdjęciem Konkursowym jest zdjęcie przesłane na adres mailowy Organizatora : 

 O wielkości nie przekraczającej 2 Mb 

 Przedstawiające przygotowane przez siebie FIT danie 

3. Nie dopuszcza się kreowania fotomontaży oraz korzystania ze zdjęć stockowych.  

4. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Polski.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz działań 

podejmowanych w nim przez Uczestników Konkursu na każdym jego etapie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania  

są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, 

którzy: 

a. Zgłoszą Zdjęcia Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, 

agresywne, obraźliwe dla Organizatora, 

b. naruszają prawa osób trzecich, jak również, gdy ich Zdjęcia Konkursowe będą przedstawiać  

lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi 

lub zwierząt. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień 

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód 

poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez  Uczestników Konkursu wymogów 

określonych w niniejszym paragrafie.  

 

§3 

Termin publikacji Zdjęć Konkursowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie mailem na adres: zgloszenianakonkurs@gmail.com  

wypełnionego formularza  zgłoszeniowego. 

2. Zdjęcie Konkursowe należy przesłać w terminie 5 – 22.02.2021 do godz. 15:00 

3. Publikacja zdjęć na profilu Organizatora nastąpi 26.02.2021 r. 

 

§4 

Tryb wyłonienia zwycięzców 

1. Zwycięzca konkursu (laureat, którego Zdjęcie Konkursowe posiada największą liczbę punktów) zostanie 

wyłoniony w wyniku internetowego głosowania pod danym Zdjęciem Konkursowym, na profilu Organizatora 

www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/. 
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a. Punkty otrzymać można za kliknięcie „lubię to” lub „serduszko” bezpośrednio pod danym Zdjęciem 

Konkursowym  

b. Jedno kliknięcie „lubię to” lub 1 serduszko = 1 pkt 

2. W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy użytkownik Facebooka. 

3. Głosowanie rozpocznie się 26.02.2021 r. o godz. 12:00 na profilu Organizatora 

www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ 

4. Głosowanie zakończy się 05.03.2021 r. o godz. 12.00 na profilu Organizatora 

www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/ 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowane ich 05.03.2021 r. do godz. 15:00 na profilu 

Organizatora www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat/. 

6. Laureatami Konkursu mogą być jedynie trzej Uczestnicy Konkursu, których Zdjęcia Konkursowe uzyskają 

największą liczbę punktów.   

7. W przypadku, gdy liczba zebranych przez laureatów punktów będzie identyczna, Organizator zastrzega sobie 

prawo do decyzji o ostatecznym przyznaniu nagród. 

 

 

§5 

Nagrody 

1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest voucher na trzy wybrane warsztaty kulinarne  
(bez dostawy produktów) z oferty www.cookstory.online  

2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest voucher na dwa wybrane warsztaty kulinarne  
(bez dostawy produktów) z oferty www.cookstory.online  

3. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest voucher na jedne wybrane warsztaty kulinarne  
(bez dostawy produktów) z oferty www.cookstory.online  

4. Wszystkie nagrody ufundowane są przez Cook Story by Samsung. 
5. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej. 
6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową. Wiadomość zostanie przesłana  

na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
7. Voucher zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
8. Sposób realizacji vouchera zostanie opisany w wiadomości mailowej, przesłanej na adres podany  

w formularzu zgłoszeniowym. 
9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie Nagrody 

w gotówce. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę konkursu z całości Nagrody bez prawa do żadnych 
rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia. W takim przypadku Nagroda przypadnie Uczestnikowi 
Konkursu, którego Zdjęcie Konkursowe zdobyło następną w kolejności największą liczbę punktów.  

10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia 
złamania Regulaminu. 
 

§6 
Prawa autorskie 

1. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone przez niego zdjęcie, zwane dalej Zdjęciem Konkursowym, 
zostało wykonane przez niego i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw 
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autorskich i pokrewnych oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go  
z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Laureaci Konkursu przenoszą na organizatora całość praw autorskich i praw majątkowych do swoich 
zgłoszonych Zdjęć Konkursowych oraz wykorzystanych przepisów, bez żadnych ograniczeń czasowych  
i terytorialnych, w tym 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.  

 
 

§7 
Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. 

2. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących 
danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej Zdjęcie 
Konkursowe, nr telefonu, adres e-mail do korespondencji. 

3. Uczestnik przyjmuje 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. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w celach 
związanych z poinformowaniem o wygranej w Konkursie. 

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na publikację swoich danych osobowych w celach 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres zgloszenianakonkurs@gmail.com 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. 

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Karolina Giełżecka e-mail: 
k.gielzecka@kolorowyswiat.org  

7. 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 „Danie lekkie jak piórko”, 
b. umożliwienia kontaktu pomiędzy Fundacją a Użytkownikami Konkursu. 

8. 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 „Danie lekkie jak piórko”, 
b. zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z realizacją Nagrody. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu 
RODO. 

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane prze okres 2 lat od daty 
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.  
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11. Każdy Uczestnik Konkursu  ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także praw do 
przenoszenia danych. 

12. Uczestnikowi Konkursu 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 Uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kolorowyswiat.org oraz w siedzibie 
Organizatora. 

4. 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.  

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 
7. 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.). 

8. Pytania dotyczące przebiegu konkursu, jak również wątpliwości dotyczące Regulaminu można kierować 
drogą telefoniczną – nr telefonu 42 640 67 09. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu (proszę o uzupełnienie formularza drukowanymi literami) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

„Danie lekkie jak piórko” 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Numer telefonu 

 

 

 

Adres mailowy 

 

 

 

□ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagrody oraz w celach promocji Konkursu. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach Fundacji oraz organizowanych przez Fundację kolejnych 

konkursach. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Data, czytelny podpis 


