
   

 

REGULAMIN KONKURSU „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – DZIEŃ DZIECKA” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje: 
A. Wnioskodawca – podmiot, który składa wniosek konkursowy i spełnia warunki 

udziału w konkursie. Wnioskodawcą mogą być placówki opiekuńczo-
wychowawcze z całej Polski. 

B. Organizator – Fundacja Przyjaciółka i Grupa Essilor reprezentowana przez 
Essilor Polonia Sp. z o.o. 

C. Konkurs – finansowane przez Grupę Essilor reprezentowaną przez Essilor 
Polonia Sp. z o.o. działania mające na celu wsparcie wychowanków placówek 
opiekuńczo- wychowawczych w realizacji zamierzonych działań, które pozwolą 
im zobaczyć lepszą przyszłość. 

D. Sponsor Programu – Grupa Essilor reprezentowana przez Essilor Polonia Sp. z 
o.o. 

E. Nagroda – przyznane przez Fundację Przyjaciółka i Grupę Essilor 
dofinansowanie realizacji zwycięskiego Projektu. 

F. Wyróżnienie – przyznane opcjonalnie przez Organizatora i Grupe Essilor 
częściowe dofinansowanie realizacji projektów wybranych placówek, które nie 
otrzymały Nagrody. 

G. Projekt – przygotowane i realizowane przez Wnioskodawcę działanie, które 
otrzymało Nagrodę w ramach konkursu „Zobacz lepszą przyszłość – Dzień 
Dziecka”. 

H. Wniosek – wypełniony elektronicznie na stronie internetowej 
www.fundacja.przyjaciolka.pl i przesłany w terminie przyjmowania wniosków 
formularz online. 

I. Komisja – powołana przez Organizatora Komisja oceniająca Wnioski. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród i realizację konkursu „Zobacz 

lepszą przyszłość – Dzień Dziecka”. 
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.04.2018 r. 

§ 2 

Organizatorzy 

Organizatorami konkursu są: 

Fundacją Przyjaciółka  z  siedzibą w Warszawie 00-480,  przy ul. Wiejskiej 19, zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000074781, NIP: 526-251-78-30, Regon: 
017162554, reprezentowana przez: 

Joannę Luberadzką-Gruca – Prezesa Zarządu Fundacji Przyjaciółka 



   

 

Alicję Modzelewską-Warec – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Przyjaciółka, 

Adres elektroniczny: info@fundacja.przyjaciolka.pl i numer telefonu 22 584 21 59 

oraz 
Grupa Essilor reprezentowana przez spółkę pod firmą „Essilor Polonia” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (03-236 Warszawa) przy ul. Annopol 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120470 , reprezentowaną przez: 

Mirosława Nowaka – Country VP Poland & Baltic Countries. 

§ 3 

Cel Konkursu 

Zgodnie z misją wsparcia dzieci i młodzieży celem Konkursu jest dofinansowanie autorskich 
projektów przygotowanych przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
które: 

1. wpływają na integrację i budowanie wspólnoty wychowanków, 
2. przyczyniają się do perspektywicznego myślenia wychowanków, 
3. przyczyniają się do kształtowania u wychowanków samodzielności myślenia, 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje i swoje środowisko, 
4. promują aktywność i zaangażowanie całej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 4 

Czas i miejsce trwania Konkursu 

1. Konkurs jest ogłoszony na stronie www.fundacja.przyjaciolka.pl i trwa od 23 kwietnia 
2018 roku.  

2. Wnioski do Konkursu przyjmowane są w terminie od 23 kwietnia 2018 roku do 20 maja 
2018 roku do godz. 24:00. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja 2018 roku. 
4. Realizacja projektów będzie odbywać się w terminie od 6 czerwca 2018 roku do 30 

czerwca 2018 roku. 
5. Rozliczenie projektów nastąpi do 15 lipca 2018 roku. 
6. Adresatem Konkursu są placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu całej Polski. 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

W Konkursie mogą uczestniczyć Wnioskodawcy, którzy: 

mailto:info@fundacja.przyjaciolka.pl
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1. spełniają wymogi definicji Wnioskodawcy przewidziane Regulaminem, 
2. złożą elektronicznie Wniosek w terminie określonym w § 4 ust. 2, 
3. złożą kompletny Wniosek, zawierający wszystkie potrzebne informacje i wymagane 

załączniki, 
4. złożą tylko jeden Wniosek i spełnią wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie. 

§ 6 

Przebieg Konkursu, wymogi składania Wniosków oraz zasady przyznawania Nagród 

1. Konkurs ogłoszony jest na stronie Fundacji Przyjaciółka pod adresem 
www.fundacja.przyjaciolka.pl od dnia 23 kwietnia 2018 roku. 

2. Zgłoszenie Projektu do Konkursu odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za 
pomocą elektronicznego formularza Wniosku wraz z załącznikami w jednym z 
formatów: doc, docx, xls, xlsx, rtf, odt, ods, pdf. Wnioski złożone w innej formie nie 
będą rozpatrywane. Wniosek składa Wnioskodawca. 

3. Wniosek powinien zawierać dane Wnioskodawcy, dane koordynatora Projektu, opis 
planowanych działań oraz harmonogram działań. 

4. Do Wniosku powinny być załączone: 

4.1 uzupełniony budżet, dostępny do pobrania na stronie 
www.fundacja.przyjaciolka.pl; 

4.2 link do pobrania przygotowanej 60-sekundowej wideoaplikacji reklamującej 
projekt i przedstawiającej jego autorów. 

5. Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek. 
6. Wnioski przyjmowane są do 20 maja 2018 roku do godziny 24:00.  
7. Nagrodą jest dofinansowanie Projektu w kwocie do 2 000 zł, którą placówka otrzymuje 

do wykorzystania na realizację Projektu. 
8. Czas trwania Projektów wynosi maksymalnie 3 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji 

projektów, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. 
9. Nagrodę otrzyma jedna placówka. Decyzję, która placówka wygra podejmuje 

Organizator. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień w wysokości 1000 zł na 

częściową realizację złożonych projektów. 
11. Ogłoszenie listy nagrodzonych placówek nastąpi 29 maja 2018 roku na stronie 

internetowej www.fundacja.przyjaciolka.pl. 
12. Wnioskodawcy, którzy otrzymają Nagrodę lub Wyróżnienie zostaną także 

poinformowani o tym fakcie indywidualną wiadomością email wysłaną na skrzynkę 
kontaktową wskazaną we Wniosku. 

13. Wnioskodawca, który otrzymał Nagrodę zobowiązany jest do rozliczenia kwoty 
dofinansowania do dnia 15 lipca 2018 roku. 

14. Rozliczenie projektu następuje poprzez przesłanie do Organizatora: 

14.1 zestawienia poniesionych kosztów i kopii faktur, 
14.2 60-sekundowego filmu wideo przedstawiającego proces realizacji projektu. 

§ 7 

Z komentarzem [ŁP1]: Nagrodą nie może być suma pieniędzy, 
bo od tego trzeba by odprowadzić podatek. Nagrodą jest 
dofinansowanie zwycięskiego projektu i z tego dofinansowania 
należy się rozliczyć według budżetu projektu. 

Z komentarzem [ŁP2]: Nie można mówić o kwocie brutto, bo 
to sugeruje, że wypłata będzie netto. 

Z komentarzem [ŁP3]: Dzień przyznania nagrody to dzień 
ogłoszenia wyników. Termin należy liczyć od daty rozpoczęcia 
realizacji projektów przewidzianej w regulaminie. 

http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/
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Kryteria oceniania Wniosków przez Komisję 

1. Przy ocenie Wniosków Komisja będzie brać pod uwagę: 

1.1 poprawność wypełnienia Wniosku, 
1.2 poprawność wypełnienia budżetu, 
1.3 poprawność przesłanego pliku wideoaplikacji, 

2. Przy ocenie Projektów Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

2.1 zgodność Projektu z celami Programu, 
2.2 autorski i innowacyjny charakter Projektu, 
2.3 zaangażowaniem wychowanków placówki, 
2.4 trafność oceny potrzeb wychowanków i środowiska lokalnego, 
2.5 innowacyjność projektu, 
2.6 racjonalność Projektu i jego adekwatność do potrzeb odbiorców oraz planowanych 

działań, 
2.7 dobre zaplanowanie działań – na ile Projekt jest dobrze zaplanowany i możliwy do 

wykonania, 
2.8 rzetelność i racjonalność przygotowanego budżetu - czy wskazane w budżecie 

pozycje są adekwatne i uzasadnione w planowanych działaniach, 
2.9 pomysł i przygotowanie max. 60 sekundowej wideoaplikacji, która będzie reklamą 

przygotowanego Projektu i zaprezentuje jego autorów. 

§ 8 

Komisja Konkursu 

1. Nad przebiegiem Programu nadzór sprawuje Komisja. 
2. Komisja składa się z 4 osób, a w jej skład wchodzą przedstawiciele Fundacji Przyjaciółka 

i Grupy Essilor. 
3. Komisja ocenia złożone przez Wnioskodawców Wnioski zgodnie z Regulaminem. 
4. W celu weryfikacji danych zawartych we Wniosku członkowie Komisji mogą 

kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem Projektu wskazanym we Wniosku. 
5. Ostateczne wyłonienie zwycięskich projektów zależne jest wyłącznie od Komisji. 
6. Komisja ma prawo do nieprzyznania dofinansowań. 
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 9 

Nagroda i Wyróżnienia 

1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda w postaci dofinansowania Projektu w 
kwocie do 2000 zł. 

2. Komisja ma prawo do przyznania maksymalnie 2 wyróżnień w postaci częściowych 
dofinansowań Projektów w kwotach do 1000 zł. 

3. Każda Nagroda przeznaczona będzie na realizację Projektu. 



   

4. Kwota Nagrody zostanie przelana na konto wskazane, we Wniosku złożonym przez 
Wnioskodawcę. 

5. Nagroda musi zostać wykorzystana zgodnie z budżetem Projektu. 
6. Po zakończeniu Projektu Wnioskodawca rozlicza się z dofinansowania, przedstawiając 

Organizatorowi rozliczenie budżetu Projektu i kopie faktur. 
7. Jeden Wnioskodawca może otrzymać jedno dofinansowanie. 

§ 10 

Realizacja Projektów 

1. Za realizację Projektów odpowiada wskazany we Wniosku koordynator. 
2. Realizacja Projektów odbywa się od 6 czerwca do 30 czerwca 2018 roku. 
3. Realizacja Projektu odbywa się po: 

3.1 podpisaniu przez Organizatora i Wnioskodawcę przygotowanej przez Organizatora 
Umowy, 

3.2 przekazaniu przez Organizatora ustalonej w umowie kwoty Nagrody, 
3.3 koordynator Projektu jako przedstawiciel Wnioskodawcy w szczególności 

odpowiedzialny jest za: 
3.3.1 realizację projektu zgodnie z przedstawionym Wnioskiem, 
3.3.2 współpracę z Organizatorem, 
3.3.3 rozliczenie Projektu poprzez nadesłanie Organizatorowi: 

3.3.3.1 filmu wideo przedstawiającego przebieg Projektu, 
3.3.3.2 rozliczenia dofinansowania i kopii faktur. 

3.4 Zgłaszając Projekt, Wnioskodawca i wszyscy uczestnicy Projektu potwierdzają 
akceptację niniejszego Regulaminu. 

§ 11 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu jest Fundacja 
Przyjaciółka. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, na 
zasadach określonych w Regulaminie. Dane mogą być przekazywane podmiotom 
uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych, zamiany oraz żądania 
zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na 
potrzeby Programu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. Wskazanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w 
Projekcie. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 



   

1. Niniejszy Program 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 Programu. 
Informacje zawarte w innych dokumentach mają wyłącznie charakter pomocniczy. 

3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

3.1 wzór wniosku, 
3.2 zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
3.3 wzór zobowiązania do podpisania przez Koordynatora Projektu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszania prawa 
podmiotów uczestniczących w Programie. 

 


