
REGULAMIN KONKURSU 

na hasło promujące Kampanię na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego 

organizowanego przez Stowarzyszenie “Podaruj Dzieciom Szczęście” 

 

I.POSTANOWIENIE OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu na hasło promujące Kampanię na Rzecz Rodzicielstwa 
Zastępczego jest Stowarzyszenie “Podaruj Dzieciom Szczęście” z siedzibą w Oleśnicy, wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej pod numerem KRS 0000752981, NIP 9112029261,zwane dalej w skrócie 
Organizatorem 
2. Konkurs przeprowadzony jest w terminie od 04.12.2018 r. do 20.12.2018 r. 
3. Celem konkursu jest wyłonienie krótkiego hasła promującego Kampanię na Rzecz 
Rodzicielstwa Zastępczego przygotowywanej przez Stowarzyszenie “Podaruj Dzieciom 
Szczęście” 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia “Podaruj Dzieciom 
Szczęście” oraz członkowie jury 
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie RP, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w 
konkursie. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia danych 
 
II.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do polubienia na Facebook strony Stowarzyszenie 
Podaruj Dzieciom Szczęście oraz do jej udostępnienia na Facebook  
2. Stworzone hasło promujące Kampanię na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego powinno 
zawierać nie mniej niż dwa słowa i nie więcej niż 10 słów 
3. Hasło nie może zawierać : nazw własnych, imion, haseł innych firm 
4. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę propozycji konkursowych (haseł) 
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem zwycięskiego hasła czuwa Jury  
w składzie: 
- Weronika Gontarz - prezes Zarządu Stowarzyszenia “Podaruj Dzieciom Szczęście” 
- Jolanta Domagała - skarbnik Zarządu Stowarzyszenia “Podaruj Dzieciom Szczęście” 
- Renata Pińkowska - Zaręba - główny specjalista pracy z rodziną PCPR Oleśnica 
- Robert Baliński - reżyser, scenarzysta Kampanii na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego 
- Małgorzata Jarmużek - psycholog 



6. Jury dokonując wyboru zwycięskiego hasła będzie brało pod uwagę w szczególności 
oryginalność, pomysłowość i trafność hasła promującego kampanię. 
7. Aby przystąpić do Konkursu należy : 

a) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu 
b) Polubić na Facebook stronę Stowarzyszenie “Podaruj Dzieciom Szczęście” oraz 

udostępnić ją 
c) Wysłać propozycję hasła lub haseł w terminie od 04.12.2018 r do 

           20.12.2018 r  na adres e-mail  podarujdzieciomszczescie@gmail.com  
podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu 

 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 14 dni od daty zakończenia Konkursu 
Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.podarujdzieciomszczescie.pl 
 oraz na fanpage Stowarzyszenia “Podaruj Dzieciom Szczęście” 
Opublikowane zostanie hasło oraz imię i nazwisko zwycięzcy konkursu.  
9. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową. Organizatorzy Konkursu nie           
ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestników         
błędnego adresu lub innych danych osobowych. 
 
III NAGRODA 
 
1. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę główną zawierającą: 

- zamieszczenie hasła na plakatach i billboardach promujących Kampanię na Rzecz 
Rodzicielstwa Zastępczego 

- wykorzystanie hasła w spocie promującym rodzicielstwo zastępcze 
-  bon podarunkowy o wartości 100,00 zł  (słownie: sto złotych) do wykorzystania  

w jednej z sieci sklepów 
2. Sponsorem Nagrody jest Stowarzyszenie “Podaruj Dzieciom Szczęście” 
3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody jeśli hasła konkursowe nie spełnią 
wymogów konkursowych 
4. W przypadku, gdy Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art.21 ust.1 pkt. 68 Ustawy z dn. 26.07. 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych za odprowadzenie należnego podatku 
odpowiedzialny jest Organizator 
5. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy osobiście lub przesłana na adres zamieszkania 
zwycięzcy w ciągu 10 dni roboczych od daty opublikowania wyników konkursu 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania Poczty 
Polskiej, firm kurierskich oraz działania zwycięzcy 
7. Nagroda nieodebrana w ciągu 8 tygodni, od dnia ogłoszenia wyników przechodzi na 
własność Organizatora 
8. Organizator zastrzega, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa autorskie prawa 
majątkowe do hasła promującego kampanię podanego przez uczestnika, na następujących 
polach eksploatacji: prawa do publicznej prezentacji hasła całościowego lub częściowego, 
prawa przerabiania i przetwarzania hasła, prawo do oznaczania hasłem Kampanii na Rzecz 
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Rodzicielstwa Zastępczego, wykorzystanie hasła w prasie, radiu, telewizji, z wykorzystaniem 
Internetu oraz innych środków komunikacji elektronicznej, w tym w celach reklamowych. 
 
 
IV POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
  
1. Uczestnik oświadcza, że w chwili zgłoszenia hasła przysługuje mu autorskie prawo do hasła 
i prawo to nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania 
hasłem 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 
przesyłania materiałów konkursowych 
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
www.podarujdzieciomszczescie.pl 
4 . W przypadku naruszenia Regulaminu, jury powołane przez Organizatora może wykluczyć 
Uczestnika na każdym etapie Konkursu 
5. W kwes�ach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
6. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 
niniejszym Regulaminie 
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