
Regulamin Konkursu “O czym marzy moja rodzina?”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „O czym marzy moja
rodzina?”, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, zwana
dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdrowie finansowe realizowanego przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! w partnerstwie z ING Bank Śląski.

§ 2  UCZESTNICY

1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) i
wczesnoszkolnym (6-9 lat).
2. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika nie może być pracownikiem,
zleceniobiorcą, współpracownikiem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!.
3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany
jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w Regulaminie.

§ 3 ZASADY KONKURSU:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. Przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej, na temat: O czym marzy
moja rodzina?. Dzieci mogą posługiwać się dowolną techniką (farby, kredki, kolaż,
plastelina, modelina, techniki łączone etc.).
b. Praca plastyczna musi być wykonana przez Uczestnika samodzielnie.
c. Sfotografować pracę plastyczną i dołączyć kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany
przez rodziców/opiekunów prawnych i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1
do Regulaminu), dostępny na stronie internetowej www.zdrowiefinansowe.pl.
d. Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailem na adres:
info@zdrowiefinansowe.pl.
2. Uczestnik może nadesłać na Konkurs jedną pracę.
3. Zwycięzców nagród w Konkursie wyłoni jego Jury, powołane przez przedstawicieli
Organizatora.
4. Jury wybierze łącznie 12 zwycięskich prac: 6 w kategorii wiekowej 3-5 lat i 6 w kategorii
wiekowej 6-9 lat, biorąc pod uwagę̨ następujące kryteria:
a. zgodność z tematem,
b. pomysłowość,
c. oryginalność.

5. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu Konkursu na
Profilu Facebook Zdrowie finansowe oraz na stronie projektu www.zdrowiefinansowe.pl.
6. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika z chwilą przesłania pracy poprzez e-mail, udziela
Organizatorowi bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy dla celów

http://www.zdrowiefinansowe.pl


związanych z działalnością̨ Organizatora, a wynikających z przeprowadzanego Konkursu na
następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu 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 (w tym w Internecie).

7. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy
THINK! z siedzibą w Warszawie, Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa.
8. Dane będą̨ przetwarzane przez Administratora za zgodą Uczestnika w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a 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) oraz na podstawie przepisów prawa polskiego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w szczególności w celu podania jego wyników w sposób
określony w Regulaminie, oraz dla celów przekazania nagrody. Akceptacja Regulaminu jest
równoznaczna ze zgodąna przetwarzanie danych osobowych.
10. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, żądania ich kopii, poprawiania, żądania usunięcia danych, żądania ograniczania
przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z jego
praw w sposób uniemożliwiający Administratorowi realizację Konkursu będzie
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 4 NAGRODY

1. W ramach Konkursu przyznane zostaną̨ następujące nagrody - w kategorii wiekowej 3-5
lat orazw kategorii wiekowej 6-9 lat:
a. 1 nagroda za zajęcie I miejsca: bilet rodzinny do Energylandii w Zatorze,
b. 1 nagroda za zajęcie II miejsca: frytkownica beztłuszczowa TEFAL EY701D15 Air Fryer
c. 1 nagroda za zajęcie III miejsca: głośnik przenośny JBL,
d. 3 wyróżnienia: bon do Empiku o wartości 100 zł.

2. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie nie podlegają̨ wymianie na gotówkę̨ oraz
żadną̨ inną formę̨ gratyfikacji.
3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się̨ przed odebraniem nagrody
przekazać Organizatorowi kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wysłania nagrody.
4. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody Laureatowi Konkursu najpóźniej w
ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika Konkursu wynikające z
przyczyn niezależnych od niego.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z
Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.


