
REGULAMIN KONKURSU  

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM vol. 2.0” 

 

Celem konkursu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rozwijanie umiejętności twórczych oraz 

plastycznych dzieci, będących pod opieką zastępczą Uczestników konkursu przez przygotowanie przez dzieci 

projektów komiksów z tytułem „I Ty możesz zostać Rodzicem Zastępczym vol. 2”. 
 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Fundacja Przystanek Rodzina z siedzibą ul. 

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00004959600. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 
2016r., poz. 471 ze zm.) oraz nie narusza przepisów tejże ustawy. 

3. Konkurs jest organizowany pod nazwą „I ty możesz zostać rodzicem zastępczym vol. 2” i jest zwany dalej 

„Konkursem”. 

4. Konkurs finansowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji Ernst&Young. 
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników, którzy zajmą I, II lub III miejsce, w 

zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu oraz ochrony praw nabytych przez Organizatora wskutek zorganizowania konkursu. W 

związku z tym udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  
7. Organizator gwarantuje Uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również 

do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym 

podmiotom.  

8. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili 
przystąpienia. 

9. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia i kończy się ostatecznie w dniu 30 maja 2019r. 

10.Każda z nadesłanych prac konkursowych, w postaci zdjęć wykonanych komiksów, musi spełniać następujące 
warunki techniczne: 

a) rozmiar min.640 × 480 pikseli 

b) format pliku: JPG 

c) nazwa pliku: imię lub pseudonim dziecka i jego wiek  
11. Wykonanie komiksu (maksymalnie 6 klatek) może być zrealizowane dowolną techniką. 

 

§ 2 
MIEJSCE KONKURSU 

1. Konkurs odbywa się na profilu Fundacji Przystanek Rodzina na portalu społecznościowym Facebook 

https://www.facebook.com/przystanekrodzina/ . 
2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez portal Facebook. 

3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 

Organizatora. Tylko Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu. 

4. Portal Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników 
Konkursu. 

§ 3 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci będących pod opieką zastępczą, które spełnią warunki 

uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie 

2. Za Uczestnika Konkursu („Uczestnik”) uznaje się osobę, która dostarczyła wykonaną pracę konkursową do 
Organizatora. Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia należąca do rodziny zastępczej lub do rodzinnego 

domu dziecka, która zaakceptowała niniejszy Regulamin Konkursu oraz jest Fanem Fundacji Przystanek 

Rodzina na Facebooku: https://www.facebook.com/przystanekrodzina/ . Prace konkursowe mogą być wykonane 

przez dzieci do 18 roku życia, ale dostarczone do Organizatora muszą być przez osobę pełnoletnią. 
3. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na wyżej wymienionej stronie i tym samym zyskała status 

Fana. 

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 
a) posiada status Uczestnika zgodnie z w/w punktami oraz nie narusza żadnego ze wskazanych zapisów,  

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończył 18 rok życia, 

c) akceptuje warunki Regulaminu i wyraża na nie zgodę, 
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d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,  

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,  
f) jest Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, 

g) jest Fanem Fundacji Przystanek Rodzina na Facebooku. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) zaakceptowanie oświadczeń wskazanych w ust. 4; 
b) wykonanie zdjęcia pracy konkursowej i przesłanie go w wiadomości do Organizatora na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/przystanekrodzina/) lub na adres: kontakt@przystanekrodzina.pl 

Uwaga ! Każde przesłane zgłoszenie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W treści przesłanej wiadomości 
należy wskazać swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail). 

6. Uczestnik może wysłać kilka zdjęć w ramach Konkursu, ale nagrodzony może zostać tylko jeden raz. 

7. W przypadku, gdy autorem pracy konkursowej jest osoba małoletnia, Uczestnik Konkursu zapewnia, że jest 
przedstawicielem autora zgłoszonej pracy konkursowej i bierze udział w konkursie reprezentując osoby małoletnie za 

ich zgodą. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook, na co Uczestnik wyraża zgodę 

poprzez przystąpienie do Konkursu. 
9. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw 

majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i 

rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 

880), w tym w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy; 
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia; 

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy; 
e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej, w tym publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranych.  
10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania 

na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. 

11. Imiona i nazwiska lub inne identyfikatory opiekunów laureatów, którzy przesłali komiksy, zgodnie z danymi 

udostępnionymi przez Uczestników mogą zostać opublikowane na stronie Fundacji Przystanek Rodzina na Facebook  
https://www.facebook.com/przystanekrodzina/ 

12. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród, o których mowa w § 4, na cele 

zgodne z działalnością statutową Organizatora. 

§ 4 
NAGRODY 

1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych, dla dzieci do 13 roku życia, oraz od 14-25 roku 
życia. Nagrody będą uzgadniane indywidualnie przez Organizatora z każdym Uczestnikiem, który zajął I, II lub III 

miejsce. W celu organizacji czasu wolnego dla dzieci Organizator zakupi edukacyjne i/lub kreatywno-rozwojowe 

materiały lub gry dla dzieci oraz całej rodziny albo opłaci warsztaty kreatywno – rozwojowe w maksymalnej kwocie: 

 

I miejsce – 400zł 

II miejsce – 200zł 

III miejsce – 100zł 
 

2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 1400 zł. brutto. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powoła komisję, która dokona wyboru 6 zdjęć 
wykonanych komiksów (po trzy dla każdej kategorii wiekowej), spośród wszystkich otrzymanych, a następnie 

Internauci poprzez pozostawienie pod wybranymi zdjęciami udostępnionymi na stronie Fundacji Przystanek Rodzina 

na portalu Facebook (https://www.facebook.com/przystanekrodzina/) reakcji typu: Lubię to lub Super zagłosują na 

wybrany przez siebie komiks, na podstawie czego Organizator wyłoni zwycięskie komiksy (I, II i III  miejsce w 
każdej z kategorii wiekowej).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wybranych zdjęć, po niezbędnej obróbce graficznej, jako treść 

plakatów, ulotek lub innych materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze.  
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

6. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy zdobędą pod zdjęciem komiksu upublicznionym przez 
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Fundację Przystanek Rodzina na portalu Facebook największą ilość reakcji: Lubię to oraz Super. Zostanie 

zsumowana łączna liczba obu reakcji.  

Uwaga ! Inne reakcje nie będą brane pod uwagę. 

7. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagród Konkursowych na podstawie zebranych reakcji jest ostateczna. 

8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez email lub wiadomość na portalu Facebook w 

przeciągu maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie również 
dostępna na stronie Fundacji Przystanek Rodzina na portalu Facebook. 

9. Wygrana w Konkursie zobowiązuje wygranego do odbioru nagrody. Wygrany powinien odpowiedzieć na 

wiadomość od Organizatora w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty 
prawa do nagrody. 

10. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie Organizatorowi w treści wiadomości prywatnej następujących 

danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz adres, pod który należy 
dostarczyć nagrodę (w przypadku gier dla dzieci). W przypadku, gdy nagrodą jest uczestnictwo w warsztatach 

kreatywno- rozwojowych, należy dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje, które umożliwią pomoc w 

organizacji lub opłacenia uzgodnionego warsztatu.  

11. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora oświadczenia o zgodach wskazanych 
w § 3 ust. 4. 

12. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na wskazany przez Uczestnika adres lub 

do odbioru własnego (np. w postaci uczestnictwa w warsztacie) po wcześniejszym kontakcie i uzgodnieniach z 
Organizatorem. 

13. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu 

nagrody. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak 

możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał 

prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

15. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w 
zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub 

przepisów powszechnie obowiązujących. 

§ 5 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesłanie pracy konkursowej w postaci zdjęcia  przygotowanego komiksu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do Pracy konkursowej. 

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 
Organizatora z pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i 

ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji. 

3. Akceptacja Regulaminu konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez 
Organizatora z praw zależnych do pracy konkursowej, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i 

korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu, na 

następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy 

każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, 

poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach 

włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, 
magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez 

względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych 

dyskach, pamięciach masowych, 
b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci 

komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie 

w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym 
komputera, 

c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Pracy konkursowej 

oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) 

powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) 
powyżej, 

d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym 

programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach 
włókienniczych, papierowych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych 

(merchandising), 

e) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 

za pośrednictwem satelity, 



f) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do pracy konkursowej w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, 

h) korzystanie z pracy konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich 

materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, 

audiobookach, prasie, telewizji, radiu, internecie, 
i) na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego 

korzystania z pracy konkursowej oraz jej opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich 

powyższych punktach. 
4. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z prac konkursowych w zakresie licencji udzielonej przez 

Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy 

Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie prac konkursowych oraz wykorzystanie prac 
konkursowych w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w 

okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie 

przez niego upoważnionej do korzystania z prac konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. 

5. Organizator ma prawo usunąć prace konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, 
zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa 

osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób 

trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub 
posiadające charakter pornograficzny. 

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców pracy konkursowej zgłoszonej do 
Konkursu. 

§ 6 
REKLAMACJE 

1. Reklamacje można zgłaszać do dnia 30 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres kontakt@przystanekrodzina.pl 
2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis reklamacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz 

dane kontaktowe (telefon, email). 

3. Reklamacje mogą zgłaszać wyłącznie Uczestnicy Konkursu. 
4. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. 

5. Reklamujący zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu 

Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji. 

 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie, dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie  

http://www.przystanekrodzina.pl  
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.przystanekrodzina.pl/  w dniach od 11 maja 2019 r. do 30 
maja 2019 r. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez 

Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 880). 

6. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest 

sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora. 
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