
Regulamin konkursu „ Mój niebieski świat“ 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „ Mój niebieski świat“, zwanego dalej Konkursem, jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, z siedzibą przy ul. 

Katowickiej 9B/18 61-131 w Poznaniu, NIP: 7822576764. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs zostanie zrealizowany na stronie Serwisu Facebook (www.facebook.com), z 

wykorzystaniem natywnych rozwiązań Serwisu: możliwości dodawania przez Użytkownika 

komentarzy pod treściami zamieszczonymi na fanpage’u Organizatora. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie komentarzy pod 

postem konkursowym.          

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie 

warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu. 

6. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie jedna nagroda w całym 

Konkursie. 

7. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany  przez Facebook. 

Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs trwa od 18.02.2022 r. do 20.03.2022 r. Godziną zamknięcia Konkursu jest 23:59 

ostatniego dnia konkursu.  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22.03.2022 r., poprzez portal społecznościowy 

Facebook.com, za pośrednictwem fanpage’a oraz na stronie Organizatora (www.otwarte-

drzwi.pl). 

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym 

Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) Posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski. 

b) Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

c) Posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com. 



d) Zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,  przy czym  

przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu 

przez Uczestnika Konkursu. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora,  jak również najbliżsi 

członkowie rodziny tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonków, 

zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 

 

§ 3 Zadanie konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, nawiązującej do tematu 

„Mój niebieski świat“ w dowolnej technice płaskiej, w rozmiarze mieszczącym się w 

następującym przedziale formatów: od minimalnego formatu  A4 do maksymalnego formatu 

A2. Do pracy można użyć materiałów takich jak kredki, flamastry, pastele, farby itp. 

2. Zgłoszeniem do Konkursu jest zamieszczenie zdjęcia pracy konkursowej w komentarzu pod 

postem konkursowym, na fanpage’u Organizatora w Serwisie Facebook.com. Zalecany 

format zdjęcia to 1200x445px. 

3.Zdjęcie powinno być wykonane starannie, by uchwycić jak najwięcej artystycznych 

szczegółów pracy. 

4. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech (3) zwycięzców i (4) cztery osoby wyróżnione.  

5.  O wyłonieniu zwycięzców Konkursu i osób wyróżnionych decyduje powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa, zwana dalej „Jury”. Jury składa się z trzech osób.  

6. W trakcie trwania Konkursu Użytkownik może dodać tylko jeden komentarz pod postem 

konkursowym. W przypadku dodania większej liczby komentarzy pod postem konkursowym, 

pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie komentarz dodany przez Użytkownika. 

Zabrania się edytowania treści komentarzy. 

7. Organizator zwraca uwagę na obowiązującą w Konkursie zasadę poszanowania twórczości 

innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 

8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały 

udziału w Konkursie. 

 

§ 4 Nagroda 

 

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano trzy (3) nagrody pieniężne,  a dla osób 

wyróżnionych cztery (4) nagrody rzeczowe, tj: 

 



a) Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1000 zł 

b) Za zajęcie drugiego miejsca nagroda w wysokości 500 zł 

c) Za zajęcie trzeciego miejsca nagroda w wysokości 300 zł 

d) Za zdobycie wyróżnienia przewidziano nagrodę rzeczową w postaci książki „Autyzm. 

Historia geniuszu natury i różnorodności neurologicznej” autorstwa Steve’a Silbermana. 

2. Wręczenie poszczególnych nagród pieniężnych oraz rzeczowych nastąpi w czasie 

uroczystości zorganizowanej przez Organizatora w ramach obchodów Dnia Autysty w dniu 2 

kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00,  na parterze budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

„Otwarte Drzwi-Premium” w Poznaniu, przy al. Niepodległości 36. 

3. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do przesłania w terminie do 

25 marca 2022 r. podpisanego własnoręcznie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu i jest jego integralną częścią. Scan oświadczenia należy przesłać na adres e-mail: 

konkurs@otwarte-drzwi.pl.  

4. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione, które zgłoszą się osobiście po odbiór nagród, 

zobowiązani są przekazać Organizatorowi oryginał pracy konkursowej przy odbiorze nagrody. 

Jest to warunek konieczny, by otrzymać nagrodę. 

5. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione, które nie odbierają nagród osobiście, 

zobowiązani są do przesłania oryginałów prac na adres Organizatora. Jest to warunek 

konieczny, by otrzymać nagrodę. Adres do wysyłki: 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” 

al. Niepodległości 36 

61-714 Poznań 

z dopiskiem „Konkurs Mój Niebieski Świat”. 

6. W przypadku zwycięzców oraz osób wyróżnionych, które nie odbierają nagród osobiście, 

nagrody pieniężne zostaną przelane na konto bankowe zwycięzcy, a nagrody rzeczowe 

wysłane na adres podany w treści oświadczenia, niezwłocznie po otrzymaniu przez 

Organizatora oryginału pracy konkursowej. 

7. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione, które odbiorą nagrody osobiście, 

zobowiązane są pokwitować jej odbiór w protokole odbioru nagrody, stanowiącym załącznik 

nr 2 do Regulaminu. 

8.  Zwycięzcy Konkursu  oraz osoby wyróżnione, które otrzymają nagrody pieniężne 

przelewem lub nagrody rzeczowe przesyłką pocztową, są zobowiązane wydrukować, 

podpisać i przesłać scan wypełnionego protokołu odbioru nagrody, na adres e-mail: 

konkurs@otwarte-drzwi.pl, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

9. Ze względu na wartość nagród konkursowych poniżej 2000 PLN, nie podlegają one 

podatkowi od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody.  



10. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko zwycięzców oraz osób wyróżnionych na 

fanpage’u Organizatora. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez 

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie 

Uczestnika i przesłanie nagrody. 

12. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej za pomocą portalu Facebook, poprzez 

umieszczenie na fanpage’u Organizatora informacji o zwycięzcach. 

13. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu ze zwycięzcami, wówczas nagroda przepada i 

pozostaje własnością Organizatora.  

14. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator 

Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która okaże się niepełnoletnia. W takim 

przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

16. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie zwycięzców w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych 

profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez 

Organizatora.  

 

§ 5 Obowiązek informacyjny i ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 36, 61-

714 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522840, NIP 

7822576764. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych 

Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na fanpage’u 

Organizatora. 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 UE (zwany dalej: „RODO”) 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 (Ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 



 

§ 6 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie e-mail, na 

adres: konkurs@otwarte-drzwi.pl, w terminie do 7 dni od dnia opublikowania na Fanpage’u 

Organizatora listy zwycięzców. 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, 

jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych“ (Dz. U. Z  2006 r., Nr 90, poz. 631 z  późn. Z.) oraz do 

publikacji prac na stronie internetowej Organizatora. 

2. Nagrodzone oraz wyróżnione prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie 

będą odsyłane. Uczestnicy zrzekają się do nich praw autorskich. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień 

Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w postaci informacji na jego 

Fanpage’u  w Serwisie Facebook.com pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą 

wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed 

dokonaniem zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „ Mój niebieski świat“ 

 

Oświadczenie 

 

Imię i nazwisko........................................................................................................................... 

Adres............................................................................................................................................ 

Numer telefonu  kontaktowego.................................................................................................. 

Data urodzenia............................................................................................................................ 

Dowód osobisty Seria……………………… Nr  ........................................... 

 

1. Oświadczam, że jestem uczestnikiem konkursu „ Mój niebieski świat“ i zgłosiłem/am pracę 

do Konkursu. 

2. Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć): 

□ odbiorę nagrodę osobiście, w dniu 2 kwietnia 2022 r. w Poznaniu, na obchodach Dnia 

Autysty organizowanym we wskazanym miejscu przez Organizatora Konkursu 

□  odbiorę nagrodę pieniężną na rachunek bankowy  

nr:................................................................................................................................................  

□ odbiorę nagrodę rzeczową w postaci książki pod adresem 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Poświadczam prawdziwość podanych wyżej danych osobowych własnoręcznym podpisem  

 

 

................................................................ 

/miejscowość, data i podpis zwycięzcy lub osoby wyróżnionej / 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „ Mój niebieski świat“ 

 

Protokół odbioru nagrody: 

 

Imię i nazwisko zwycięzcy/osoby wyróżnionej  ........................................................................... 

 

 

Potwierdzam, że w dniu ............................................otrzymałem/am  od Organizatora 

Konkursu nagrodę w postaci:  

□ przelewu pieniężnego w kwocie ...................................zł  

□ nagrody rzeczowej - książki pt. „Autyzm. Historia geniuszu natury i różnorodności 

neurologicznej” autorstwa Steve’a Silbermana. 

 

 

 

.......................................................................................................... 

/miejscowość, data i podpis zwycięzcy lub osoby wyróżnionej/ 


