
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Poza siecią - Zainspiruj innych  

- co robisz w czasie wolnym, gdy zajęcia w szkole są tylko online” 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje: 

1.1. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna zgłaszająca swoją pracę do Konkursu i 

spełniająca warunki udziału w Konkursie. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko 

uczęszczające do klas IV-VI szkoły podstawowej. 

1.2. Organizator – Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19, 00-480 

Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 

0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554, adres email: biuro@fpmw.pl 

1.3. Konkurs – „Poza siecią - Zainspiruj innych - co robisz w czasie wolnym, gdy zajęcia w 

szkole są tylko online” organizowany za pośrednictwem strony internatowej www.fpmw.pl. 

Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu konkursu „Zainspiruj innych - co robisz w 

czasie wolnym, gdy zajęcia w szkole są tylko online”. 

1.5. Nagroda – nagroda rzeczowa lub karta podarunkowa o wartości wskazanej w 

Regulamienie 

1.6. Praca konkursowa – 90 sekundowy film lub prezentacja przedstawiająca pomysł 

Uczestnika konkursu na kreatywne spędzanie czasu wolnego w okresie nauki zdalnej. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie 

internetowej www.fpmw.pl. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.02.2021 r. 

§ 2 

Cel Konkursu  

Celem konkursu jest wsparcie dzieci i młodzieży, którzy przez epidemię SARS-CoV-2 

mają bardzo ograniczone kontakty z rówieśnikami oraz zachęcenie ich do własnego 

rozwoju i przełamania stagnacji .   

Cele szczegółowe: 

a) Rozwój kreatywności uczestników;  



 
 

b) Rozwój zdolności manualnych; 

c) Przekierowania zainteresowań i aktywności dzieci z życia wirtualnego; 

d) Inspirowanie rówieśników do spędzania czasu wolnego w realu; 

  

§ 3 

Czas i miejsce trwania Konkursu  

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.fpmw.pl na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 15 lutego 2021 r. do 14 marca 2021 roku. 

2. Prace konkursowe można przesyłać do 14 marca 2021 r. 

3. Ogłoszenie na stronie www.fpmw.pl listy zwycięzców konkursu (obejmującej imię i 

miejsce zamieszkania) nastąpi do 31 marca 2021 r.  

4. Nagrody zostaną wysłane do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

§ 4 

Przebieg Konkursu  

1. W celu wzięcia udziału w należy wykonać następujące czynności: 

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 

https://fpmw.pl, w tym podać wskazane w formularzu dane osobowe; 

zgłoszenie powinno zawierać dane Uczestnika oraz dane rodzica lub 

opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na udział Uczestnika w konkursie; 

b) rodzic lub opiekun prawny Uczestnika powinien zaakceptować Regulamin 

Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem 

zgłoszeniowym (tzw. aktywnych okienek „check box”), przy czym wyrażenie 

wskazanej wyżej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 

Konkursie; 

c) wykonać Pracę konkursową oraz przesłać link do Pracy konkursowej z 90 

sekundowym filmem lub prezentacją za pomocą jednego z serwisów 

udostępniania plików np. www.wetransfer.com 

d) przesłać skan zgody na rozpowszechnianie  wizerunku osób znajdujących się 

na filmach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, o ile 

wizerunek osób został w filmie użyty 

e) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego 

się na dole formularza przycisku „Wyślij”. 

2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 1 powyżej uważa 
się za prawidłowe zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie. 

3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. może przesłać 

http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/


 
 

tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę. 

4. Treść Pracy konkursowej nie może naruszać przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać 
zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Prace konkursowe nie spełniające 
wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą 
wykluczane z Konkursu przez Organizatora. 

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła 
trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdą 
przedstawiciele Fundacji Polki Mogą Wszystko. 

6. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem 
postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, 
wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków 
Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów. 

7. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 3 najlepszych Prace 
konkursowe. Uczestnicy – autorzy Prac konkursowych, które Komisja uzna za 
najlepsze, są laureatami Konkursu. 

8. Przy wyborze najlepszych Prac konkursowych Komisja będzie się kierować 
własnym uznaniem biorąc pod uwagę zgodność Pracy konkursowej z celami 
Konkursu, jakość Pracy konkursowej, zaangażowanie Uczestnika konkursu w 
przygotowanie Pracy konkursowej, ocenę wartości treści Pracy konkursowej oraz 
biorąc pod uwagę: 

a) autorski i kreatywny pomysł na spędzania czasu wolnego poza siecią (w 
realu),  

b) pomysł, który może inspirować rówieśników. Być dla nich atrakcyjnym i 
możliwym do wykonania 

c) przejrzysty i przyjemny w oglądaniu film lub pomysłowo wykonaną 
prezentację o maksymalnej długości 90 sekund. 

9. W celu weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu członkowie Komisji mogą 
kontaktować się bezpośrednio z  Uczestnikami konkursu lub opiekunem prawnym 
Uczestnika konkursu.  

10. Na podstawie oceny każdego z członków Komisji tworzona jest lista rankingowa w 
oparciu o którą wyłaniani są zwycięzcy Konkursu. W przypadku równej liczby 
punktów głos decydujący przysługuje osobie przewodzącej Komisji. 

11. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń 

12. Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę zostaną także poinformowani o tym fakcie 
indywidualną wiadomością email wysłaną na skrzynkę kontaktową wskazaną w 
Zgłoszeniu. 

§ 5 

Prawa autorskie 

1. Rodzic lub opiekun Uczestnika w jego imieniu niniejszym oświadcza, że: (i) 

Uczestnik jest jedynym autorem zgłoszonej Pracy konkursowej; (ii) Praca 

konkursowa nie narusza praw osób trzecich; (iii) Uczestnikowi przysługują wyłączne 

i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej; (iv) 



 
 

Odpowiedź ani Zdjęcie nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Rodzin lub opiekun laureata wyłonionego w wyniku procedury opisanej w par. 4 

Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela 

Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie 

Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, 

wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

Utworu; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach 

mobilnych; 

d) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i 

reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie 

reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na 

dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w 

materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, 

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt; 

e) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i 

korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie. 

§ 6 

Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu jest Organizator. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w szczególności celu realizacji 

Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajduje 

się w Polityce prywatności pod adresem:  

https://fpmw.pl/wp-content/uploads/polityka_prywatnosci.pdf  

§ 7  

Nagrody 

3. Nagrodami są nagrody rzeczowe lub karty podarunkowe: 

a) 1x nagroda główna – o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 

https://fpmw.pl/wp-content/uploads/polityka_prywatnosci.pdf


 
 

b) 1 x nagroda II stopnia – o wartości 400 zł (słownie: czterysta złotych); 

c) 1 x nagroda III stopnia – o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych); 

4. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.  

5. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej do dnia 31 marca 

2021 roku e-mailem na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do 

Konkursu lub poprzez przesłanie wiadomości na numer podany w formularzu i na 

stronie konkursowej. 

6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką 

kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata  

w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia 

postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 

8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich 

równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i 

zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.  

§ 8 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w 

terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów 

zgodnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail 

Organizatora:  biuro@fpmw.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: 

Fundacja Polki Mogą Wszystko, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o 

treści: „Poza siecią - Zainspiruj innych”. 

2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla 

pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku 

reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać 

reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie 

na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania 

reklamacji do Organizatora. 

6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które 

przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W 



 
 

przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone 

uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm).  

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Wzór zgód na rozpowszechnianie 

wizerunku osób biorących udział w nagranych filmach lub przesłanych prezentacjach; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszania prawa 

podmiotów uczestniczących w Konkursie. 

  

  

  

 


