REGULAMIN KONKURSU „#CzytamRecenzuję”
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§1
Postanowienia ogólne
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają co następuje:
1.1. Organizator - Fundacja Polki Mogą Wszystko.
1.2. Współorganizator - Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY).
1.3. Konkurs - działania zawarte w niniejszym Regulaminie.
1.4. Autor - podopieczny Placówki od 6 do 18 roku życia, który samodzielnie przeczyta
wybraną książkę i przygotuje jej recenzję.
1.5. Placówka - miejsce zlokalizowane w miejscowościach do 20 000 mieszkańców, które
oferuje pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, psychicznej i
emocjonalnej, takie jak np. świetlica wiejska, świetlica środowiskowa, świetlica
terapeutyczna, świetlica socjoterapeutyczna, parafialny klub młodzieżowy, biblioteka lub
filia biblioteki oraz świetlica szkolna (jeśli pełnią funkcje opiekuńczo-wychowawcze), itd.
1.6. Koordynator konkursu - osoba wytypowana przez Placówkę, która będzie odpowiedzialna
za przestrzeganie Regulaminu przez Placówkę oraz będzie w stałym kontakcie z
Organizatorem.
Konkurs jest organizowany na terytorium Polski, zasadach określonych niniejszym
regulaminem ( „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
https://fpmw.pl/szukam-pomocy/czytam-recenzuje/
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora,
Współorganizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak
również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator oraz Współorganizator
powołają czteroosobową komisję ( „Komisja”), w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli
Organizatora oraz dwóch przedstawicieli 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.
Fundatorami nagród w konkursie są Organizator i Współorganizator konkursu.
§2
Organizator i Współorganizator

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie 00-480,
przy ul. Wiejskiej 19, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
0000074781,
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2. Współorganizator
Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska
Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie 02-621, przy ul. Tynieckiej 40a, zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000164995,
§3
Cel Konkursu
Celem konkursu jest
1. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców
2. nagrodzenie osoby za czytelnictwo i recenzję
3. nagrodzenie placówki za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa.
4. rozwój podopiecznych Placówek poprzez wzrost ich umiejętności czytania, doboru
wartościowych książek, analizowania przeczytanych tekstów oraz tworzenia recenzji.
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§4
Czas i miejsce trwania Konkursu
Konkurs jest ogłoszony na stronie https://www.fpmw.pl oraz http://www.ibby.pl i trwa od 9
marca 2020 roku.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie od 9 marca 2020 roku do 5 kwietnia 2020
roku. W celu uniknięcia wątpliwości zgłoszenia dostarczone po 5 kwietnia 2020 r. uznaje się
jako zgłoszone po terminie i nie będą przyjmowane przez Organizatora.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia 2020 roku.
Wysłanie nagród nastąpi do 08 maja 2020 roku.

§5
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć Placówki spełniające wymogi definicji Organizatora
przewidziane Regulaminem, które:
1.1 Zgłoszą się do konkursu w terminie określonym w § 4 ust. 2,
1.2 Nadeślą Recenzję Autora poprzez formularz znajdujący się na stronie
https://www.fpmw.pl/szukam-pomocy/czytam-recenzuje/.
1.3 Nadeślą odpowiednie zgody o których mowa w § 6 ust 7 Regulaminu.
§6
Zasady Konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko pod adresem
https://www.fpmw.pl/szukam-pomocy/czytam-recenzuje/
oraz
na
stronie
http://www.ibby.pl od dnia 9 marca 2020 roku.
2. Zgłoszenie Recenzji do Konkursu odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą
elektronicznego formularza Konkursu wraz z załącznikami w jednym z formatów: doc,
docx, exel, rtf, odt, pds, pdf, jpg. Recenzje złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
3. Koordynator konkursu zgłasza Recenzje swoich podopiecznych (tj. Autorów) poprzez
formularz.
4. Każda Placówka może zgłosić dowolną liczbę recenzji.
5. Recenzja musi zostać napisana na minimum 1800 a maksimum 3600 znaków.
6. Recenzja może dotyczyć książki, opowiadania bądź komiksu. Wybór powinien wskazywać
taką pozycję, która zrobiła na Autorze recenzji duże wrażenie. Ma przekonać innych do
sięgnięcia po wskazaną pozycję.
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7. Koordynator konkursu jest zobowiązany do zebrania podpisanych przez rodziców „Zgód
na udział w konkursie” (przygotowanych przez Organizatora). Zgody w formie skanów
należy przesłać wraz ze zgłoszeniem recenzji, a oryginały przechowywać w siedzibie
Placówki. Placówka na każde żądanie Organizatora zobowiązuje się w ciągu 3 dni przesłać
oryginały zgód na adres Organizatora.
8. Recenzje przyjmowane są do 5 kwietnia 2020 roku do godziny 24:00.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej
https://www.fpmw.pl/szukam-pomocy/czytam-recenzuje/, na stronie http://www.ibby.pl
oraz na profilu Fundacji na portalu https://www.facebook.com
10. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma indywidualną nagrodę rzeczową o wartości do 500 zł,
której nie można zamienić na nagrodę pieniężną.
11. Placówka zgłaszająca Autora otrzyma pakiet książek do swojej biblioteczki, którego nie
można zamienić na równowartość pieniężną.
12. Zwycięską recenzję wybiera Komisja.
13. Komisja ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia dla Autorów nadesłanych recenzji.
Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrodę rzeczową, w wysokości do 200 zł, a Placówka
dyplom.
14. Organizator i Współorganizator mają prawo do publikacji nadesłanych recenzji w celu
promowania Konkursu i realizacji jego celów.
15. Przy wyborze najlepszych Zgłoszeń Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc
pod uwagę walory artystyczne zgłoszenia, w szczególności oryginalność i pomysłowość
Autora oraz adekwatność odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji
są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
16. Zgłoszenia, nie spełniające wymogów określonych Regulaminem nie będą brane pod
uwagę przez Komisję podczas wyboru laureatów.
§7
Dane osobowe
1. Współdministratorami danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursu są Organizator
Konkursu – Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie (00-480), przy ul. Wiejskiej
19 oraz Współorganizator Konkursu – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska
Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie (02-621), przy ul. Tynieckiej 40a.
2. Dane osobowe Koordynatorów Konkursu oraz Autorów będą przetwarzane przez
Współadministratorów w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Regulaminem, w szczególności w celach
związanych z oceną przesłanych recenzji, wyłonieniem zwycięskich recenzji i
przekazaniem nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu,
rozstrzygnięciu oraz promocji Konkursu i jego celów;
b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami
związanymi z realizacją Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu lub
dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Organizatora i Współorganizatora;
c. realizacji obowiązków Organizatora i Współorganizatora wynikających z przepisów
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prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. 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.
4. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Spółkę w
realizacji Konkursu oraz podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie nagród laureatom.
5. 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 na adres iodo@fpmw.pl
lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych”.
Jednakże niezależnie od tego, do którego ze Współadministratorów przesłane zostanie
żądanie, zostanie ono rozpatrzone.
6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby Konkursu jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie.
7. 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.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w
Konkursie.
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§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
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
CzytamRecenzuję” lub za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@fpmw.pl.
Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na kontakt z reklamującym, jak również
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje
uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji w zależności od sposobu
przesłania reklamacji do Organizatora.
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
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
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1. Odpowiedź na pytanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez Autora specjalnie w
celu wzięcia udziału w konkursie, nie jest i nie była publikowana w innych konkursach i
serwisach internetowych.
2. Z chwilą doręczenia Organizatorowi odpowiedzi Autor udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji do odpowiedzi (dalej zwanej „Utworem”). Licencja udzielona będzie bez
ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony wraz z prawem do sublicencji i udzielania
sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej 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.
§ 10
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. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
1) Wzór Zgody na udział w programie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszania prawa podmiotów
uczestniczących w Programie.
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Dla uczestników w wieku od 6-12
Niniejszym wyrażamy zgodę na udział [imię i nazwisko] w konkursie „#CzytamRecenzuję”
organizowanym przez Fundację Polki Mogą Wszystko i Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
zgodnie z regulaminem z którym się zapoznaliśmy i jednocześnie akceptujemy jego treść.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na korzystanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko z odpowiedzi
konkursowej na zasadach przewidzianych w § 9 Regulaminu.

Miejscowość i data
Czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu
Dla uczestników w wieku od 13-17
I.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział [imię i nazwisko] w konkursie „#CzytamRecenzuję”
organizowanym przez Fundację Polki Mogą Wszystko i Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
zgodnie z regulaminem z którym się zapoznałem i jednocześnie akceptuję jego treść.
Jednocześnie wyrażam zgodę na korzystanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko z odpowiedzi
konkursowej na zasadach przewidzianych w § 9 Regulaminu.

Miejscowość i data
Czytelny podpis uczestnika konkursu
II.
Niniejszym wyrażamy zgodę na udział [imię i nazwisko] w konkursie „#CzytamRecenzuję”
organizowanym przez Fundację Polki Mogą Wszystko i Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
zgodnie z regulaminem z którym się zapoznaliśmy i jednocześnie akceptujemy jego treść.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na korzystanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko z odpowiedzi
konkursowej na zasadach przewidzianych w § 9 Regulaminu.

Miejscowość i data
Czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu

Dla uczestników w wieku od 18
Niniejszym wyrażam zgodę na udział [imię i nazwisko] w konkursie „#CzytamRecenzuję”
organizowanym przez Fundację Polki Mogą Wszystko i Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
zgodnie z regulaminem z którym się zapoznałem i jednocześnie akceptuję jego treść.
Jednocześnie wyrażam zgodę na korzystanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko z odpowiedzi
konkursowej na zasadach przewidzianych w § 9 Regulaminu.
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Miejscowość i data
Czytelny podpis uczestnika konkursu

Dla placówki
Niniejszym, działając w imieniu [dane rejestrowe placówki] (dalej: Placówka) niniejszym wyrażamy
zgodę na udział Placówki w konkursie „#CzytamRecenzuję” organizowanym przez Fundację Polki Mogą
Wszystko i Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych zgodnie z regulaminem z którym się
zapoznaliśmy i jednocześnie akceptujemy jego treść.

Miejscowość i data
Czytelny podpis reprezentantów placówki
Dla koordynatora konkursu
Niniejszym wyrażam zgodę na pełnienie koordynatora konkursu organizowanego Fundację Polki Mogą
Wszystko i Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych w ramach placówki [dane placówki] zgodnie
z regulaminem z którym się zapoznałem i jednocześnie akceptuję jego treść.
Miejscowość i data
Czytelny podpis koordynatora
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