
 

 
https://fpmw.pl/ biuro@fpmw.pl tel. 22 58 42 159 

 
REGULAMIN KONKURSU „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego” 

  
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają co następuje: 
1.1.  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 

1.2.  Współorganizator – „Edipresse Polska” S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 
19 (00 - 480 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000111462, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
REGON: 010304264, NIP: 5260012586, o kapitale zakładowym 2 311 320,00 zł, 
opłaconym w całości, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach 
oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000080203, posiadająca status dużego przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., właściciel serwisu polki.pl 

1.3.  Konkurs - „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego” organizowany za pośrednictwem 
strony internatowej www.fpmw.pl. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu 
konkursu „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego” 

1.4.  Autor lub Autorka - pełnoletnia osoba fizyczna zgłaszająca swój Tekst do Konkursu. 
1.5. Tekst: 

1.5.1. tekst o długości 2000-3000 znaków ze spacjami, 
1.5.2. temat - rodzicielstwo zastępcze, w szczególności obejmujące opiekę nad dziećmi 

z niepełnosprawnością i chorymi, 
1.5.3. forma - wywiad z rodziną zastępczą, prowadzącymi rodzinny dom dziecka lub 

placówkę typu rodzinnego lub własna historia, w tym historia dorosłego 
wychowanka rodziców zastępczych. 

2. Konkurs jest organizowany zasadach określonych niniejszym regulaminem ( „Regulamin”) i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 
www.fpmw.pl 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. Fundatorami nagród w konkursie są 
Organizator i Współorganizator konkursu. 

 
§ 2 

Cel Konkursu 
 

Celem konkursu jest: 
1. promocja rodzicielstwa zastępczego, w szczególności dla dzieci z niepełnosprawnością i 

chorych, 
2. nagrodzenie autorów za ciekawe przedstawienie tematu, 
3. rozwój umiejętności dziennikarskich u osób w każdym wieku. 
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§ 3 
Czas i miejsce trwania Konkursu 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 9 marca 2021 roku do 5 kwietnia 2021 roku.  
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie elektronicznej w terminie od 9 marca 

2021 roku do 5 kwietnia 2021 roku (do godziny 24:00). W celu uniknięcia wątpliwości 
zgłoszenia dostarczone po wskazanej wyżej dacie i godzenie uznaje się jako zgłoszone po 
terminie i nie będą przyjmowane przez Organizatora 

3. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 15 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej 
www.fpmw.pl na stronie internetowej www.polki.pl Wysłanie nagród nastąpi do 8 maja 
2021 roku. 
 

§ 4 
Zasady Konkursu 

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

1.1 wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 
https://fpmw.pl/blaski-i-cienie-rodzicielstwa-zastepczego/ w tym podać wskazane w 
formularzu dane osobowe; 

1.2 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; 

1.3 napisać Tekst i przesłać go za pomocą elektronicznego formularza Konkursu w jednym z 
formatów: doc, docx, exel, rtf, odt, pds, pdf, jpg. Teksty przesłane w innej formie nie 
będą brane pod uwagę w Konkursie 

1.4 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 Autorki lub Autora w Konkursie. 

3. Każda Autorka lub Autor może zgłosić dowolną liczbę Tekstów w Konkursie. 
4. Tekst 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. Teksty 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 wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora 
oraz jeden przedstawiciel Współorganizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia 
nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu i podejmowania innych czynności, 
wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, 
decyzje Komisji zapadają większością głosów. 

6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszonych Tekstów  do Konkursu, wybierze max 5 najlepsze 
Prace Teksty. Autorzy Tekstów, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu. 

7. Przy wyborze najlepszych Tekstów Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc 
pod uwagę zgodność Tekstu z celami Konkursu, walory literackie Tekstu, w szczególności 
wiarygodność, osadzenie w tematyce Konkursu oraz ciekawe przedstawienie tematu. 

8. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 
9. Laureaci Konkursu zostaną także poinformowani o tym fakcie indywidualną wiadomością 

email wysłaną na skrzynkę kontaktową wskazaną w zgłoszeniu. 
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§ 5 
Nagrody 

 
1. Nagrodami są nagrody pieniężne: 

a) 5x nagroda główna – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych); 
2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora. 
3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej do dnia 15 kwietnia 2021 roku 

na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu oraz poproszeni o 
przekazanie numeru rachunku na który ma zostać przekazana Nagroda lub adresu 
zamieszkania w przypadku przekazu pocztowego. W przypadku nie przekazanie wskazanych 
danych w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości e-mail, prawo do nagrody 
przepada. 

4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną przekazane za pośrednictwem przelewu 
bankowego na wskazany przez laureata numer rachunku lub przekazu pocztowego na koszt 
Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata  w formularzu zgłoszeniowym 
do Konkursu do dnia 8 maja 2021 r. 

5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej 
do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 
 

§ 6 
Prawa autorskie 

 
1. Autorka lub Autor niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem zgłoszonego do 

Konkursu Tekstu; (ii) Tekst nie narusza praw osób trzecich; (iii) Autorowi lub Autorce 
przysługują wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Tekstu; (iv) 
Tekst nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Autorka lub Autor zwycięskiego Tekstu wyłonionego w wyniku procedury opisanej w par. 4 
Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela 
Organizatorowi oraz Współorganizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego 
w Konkursie Tekstu, zwanego dalej „Utworem”, na okres 10 lat, bez ograniczeń 
terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach 
eksploatacji: 
2.1 zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
2.2 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu 
2.3 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; 

2.4 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; 

2.5 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. 
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§ 7 
Dane osobowe 

 
1. Odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu są: 

1.1 Organizator Konkursu – Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie (00-480), 
przy ul. Wiejskiej 19 oraz 

1.2 Współorganizator Konkursu – Edipresse Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (00-480), 
przy ul. Wiejskiej 19,  

2. Dane osobowe Autorek i Autorów będą przetwarzane przez Organizatora w celu: 
2.1 przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w szczególności w celach związanych 

z oceną przesłanych Tekstów, wyłonieniem zwycięskich Tekstów i przekazaniem nagród 
oraz publikacji zwycięskich Tekstów, a także rozpatrzenia reklamacji, na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na 
przeprowadzeniu, rozstrzygnięciu oraz promocji Konkursu i jego celów 

2.2 ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami 
związanymi z realizacją Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu      
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora i 
Współorganizatora 

2.3 w przypadku zwycięstwa w Konkursie, realizacji obowiązków Organizatora wynikających z 
przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. Dane osobowe Autorek i Autorów będą przetwarzane przez  Współorganizatora w celu: 
3.1 przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w szczególności w celach związanych 

z oceną przesłanych Tekstów, wyłonieniem zwycięskich Tekstów oraz publikacji 
zwycięskich Tekstów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu, rozstrzygnięciu oraz promocji 
Konkursu i jego celów. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie 
wynikającym z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Spółkę w 
realizacji Konkursu oraz podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie nagród laureatom. 

6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania i żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu 
skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości: 
6.1 w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora na adres iodo@fpmw.pl 

lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony 
Danych” 

6.2 w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Współorganizatora na adres 
iodo@edipresse.pl lub adres siedziby Współorganizatora wskazany powyżej z dopiskiem 
"Inspektor Ochrony Danych” 

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby Konkursu jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w Konkursie. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) 
przy ul. Stawki 2, http://www.uodo.gov.pl. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w 
Konkursie. 
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§ 8 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia wyników, w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja Polki Mogą 
Wszystko, ul. Wiejska 19 00-480 Warszawa ,z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs 
Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego”  lub za pośrednictwem wiadomości email na adres: 
biuro@fpmw.pl. 

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). 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Informacje 
zawarte w innych dokumentach mają wyłącznie charakter pomocniczy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia prawa 
podmiotów uczestniczących w Programie. 
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