
REGULAMIN KONKURSU

§1. Definicje

1. Organizator – FUNDACJA POMOC AUTYZM ul. Namysłowska 2a/64 03-454
Warszawa KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757
fundacja@pomocautyzm.org

2. Facebook – portal dostępny pod adresem www.facebook.com.
3. Fanpage – strona na Facebooku dedykowana Organizatorowi, dostępna pod

adresem www.facebook.com/pomocautyzm
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Konkurs – przedmiotowy konkurs, którego zasady wykonania określa niniejszy

Regulamin.
6. Strony – Uczestnik i Organizator.
7. Uczestnik – osoba pełnoletnia, której miejsce zamieszkania znajduje się na

terytorium Rzeczpospolitej Polski.
8. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.

Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
9. Fundator nagród – Granna Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788

Warszawa

§2. Oświadczenia

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany,
przeprowadzany ani administrowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie
informacje wymagane w ramach Konkursu udostępnianie są Organizatorowi, a
nie serwisowi Facebook.com.

2. Facebook nie pomaga Organizatorowi w żaden sposób w przeprowadzaniu
promocji. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania
promocją na własną odpowiedzialność.

3. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników konkursu w związku z konkursem
(np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora.
Organizator jak i każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook.com z
odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem
konkursu za pośrednictwem Facebook’a.

4. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do
Organizatora konkursu.

5. Przez przystąpienie do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis
Facebook.com z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem
Konkursu.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest ogłaszany poprzez fanpage Fundacji Pomoc Autyzm.
2. Uczestnik, przystępując do Konkursu akceptuje Regulamin konkursu oraz

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
do celów związanych z Konkursem, zgodnie z UODO.

3. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w
szczególności plagiatów treści innych osób oraz treści obraźliwych,
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dyskryminacyjnych, wulgarnych i innych tego typu uznawanych za
nieodpowiednie na publicznie dostępnych stronach internetowych.

4. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na umieszczenie przez
Organizatora imienia i nazwiska lub/i zastrzeżonego pseudonimu na liście
laureatów opublikowanej na Fanpage’u Organizatora.

5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na wykorzystanie jego
pracy do działań marketingowych Organizatora.

§4. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza - zdjęcia pod
postem konkursowym w odpowiedzi na temat: “Pokaż jak świętujecie Dzień
Dziecka w waszym przedszkolu” - napisz komentarz z oficjalnego profilu
przedszkola albo oznacz przedszkole w komentarzu

2. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z §6.

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA

3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób i przeprowadzany jest
na terytorium Polski. Przystąpienie do Konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne.
Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem do
Internetu.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, z
zastrzeżeniem, że może zostać zwycięzcą w Konkursie tylko jeden raz, bez
względu na liczbę zgłoszeń udziału.

5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora i inne osoby
współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, a także ich bliscy.
Przez bliskich rozumie się: partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą członka
władz lub pracownika.

6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie jego
trwania, poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Organizatora,
wskazany w Regulaminie. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego
e-maila.

7. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem
Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza
praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone
autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi
opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

§6. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU.

1. Uczestnicy zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod postem
konkursowym od momentu publikacji posta 1 czerwca 2021 r. od godziny
06:30  do  6 czerwca 2021  do godziny 23:59

2. Wygrywa jeden Uczestnik, który zostanie wyłoniony w drodze losowania
3. W skład komisji losującej wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli

Organizatora.



4. Rozstrzygnięcie konkursowe zostanie ogłoszone do dnia 8 czerwca 2021 r. na
Fanpage’u Organizatora.

5. Konkurs jest zakończony w momencie ogłoszenia wygranych.

§7. WYGRANA

1. Komisja losująca losuje trzy osoby/fanpage, które zamieściły komentarz pod
postem konkursowym

2. Wylosowanych trzech autorów/autorek odpowiedzi zostanie nagrodzonych
ZESTAWAMI GIER OD FIRMY GRANNA - Trzy zestawy po 6 gier, po jednym dla
każdego wylosowanego przedszkola. Nagroda nie podlega wymianie lub
zamianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat nagrody nie może
przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

3. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania
wiadomości o uzyskaniu prawa do nagrody do podania danych niezbędnych do
wydania nagrody Uczestnikowi. W przypadku niedochowania terminu lub
podania nieprawidłowych danych, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem
ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych
niepełnych albo nieprawdziwych świadczenie uważa się za niemożliwe, a
dotychczas uprawniony Uczestnik traci prawo do nagrody.

4. Nagrody wysyłamy tylko i wyłącznie na terenie Polski.
5. Nagrody, o których mowa w punkcie 2 zostaną przekazane nie później niż w

terminie 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora od
uprawnionego Uczestnika informacji, o których mowa w punkcie 4.

6. Fundatorem nagród jest Granna sp. z o o

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu może
uniemożliwić udział w Konkursie.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, a w

tym rozpatrzenia reklamacji,  przekazania nagrody.
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych

osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych
osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem.

5. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych. Powierzone dane osobowe
są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa.

§9. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać mailowo na adres
Organizatora fundacja@pomocautyzm.org najpóźniej w ciągu 2 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać informacje umożliwiające
Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację
(imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn
reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
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3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik
narusza warunki uczestnictwa w Konkursie lub dokonuje czynności
naruszających powszechnie obowiązujące prawo.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora: www.pomocatuzym.org

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Postanowienia Regulaminu mogą być wykonywane przez Organizatora za
pomocą osób trzecich. To samo dotyczy obowiązków Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
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