REGULAMIN KONKURSU
„Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje:
1.1. Uczestnik konkursu – podmiot, który zgłasza swoją pracę do Konkursu i spełnia warunki udziału
w Konkursie. Uczestnikami mogą być rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego: dzieci – wychowankowie tych placówek oraz dzieci biologiczne
prowadzących te placówki zamieszkujące razem z nimi.
1.2. Organizator – Fundacja Polki Mogą Wszystko
1.3. Konkurs – działania mające na celu rozwój kreatywności, umiejętności manualnych oraz
integrację opiekunów, ich dzieci biologicznych i dzieci przyjętych do rodziny biorących udział w
Konkursie. Dodatkowo działania mają wpłynąć na promocję idei rodzicielstwa zastępczego.
1.5. Sponsor Nagród – Fundacja Polki Mogą Wszystko.
1.6. Nagroda – karta podarunkowa na kwotę 2 tys. zł do sklepu Empik.
1.7. Praca konkursowa – ozdoba bożonarodzeniowa wykonana dowolną metodą.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu konkursu „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę
świąteczną”.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.11.2021 r.
§2
Organizator
Organizatorem Programu jest Fundacja Polki Mogą Wszystko 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
Alicję Modzelewską-Warec – Wiceprezesa Zarządu
Adres elektroniczny: biuro@fpmw.pl
§3
Cel Konkursu

Celem konkursu jest wsparcie dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinnych domach
dziecka, zachęcenie ich do własnego rozwoju, zintegrowanie dzieci przyjętych i dzieci
biologicznych opiekunów z rodzinnych domów dziecka, zacieśnienie więzi rówieśniczych poprzez
wspólne przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych na konkurs. Konkurs kierowany jest do
rodzinnych domów dziecka w całej Polsce.

§4
Czas i miejsce trwania Konkursu

1. Konkurs jest ogłoszony na stronie www.fpmw.pl i trwa od 15.11.2021 r.
2. Prace konkursowe można przesyłać do 01.12.2021 r.
3. Ogłoszenie na stronie www.fpmw.pl listy zwycięzców konkursu nastąpi 06.12.2021 r.
4. Miejscem trwania Konkursu jest terytorium całej Polski, w których znajdują się Uczestnicy
Konkursu.
§5
Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Programie mogą uczestniczyć Uczestnicy, którzy:
1) spełniają wymogi definicji Uczestnika przewidziane Regulaminem,
2) przesłali zgłoszenie do konkursu w wyznaczonym terminie,
3) przesłali zgłoszenie i spełnią wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie.
§6
Przebieg Konkursu, wymogi składania Zgłoszeń oraz zasady wyboru zwycięzców.
1. Konkurs ogłoszony jest na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko pod adresem www.fpmw.pl od
dnia 15 listopada 2021 r.
2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się wyłącznie poprzez formularz online na stronie fpmw.pl.
3. By dokonać zgłoszenia należy: wypełnić formularz online na stronie, podać wszystkie wymagane
dane oraz dołączyć zdjęcie lub zdjęcia Pracy konkursowej (maksymalnie 3 zdjęcia) i nacisnąć przycisk
„Wyślij”. Po poprawnym zgłoszeniu Uczestnik otrzyma drogą e-mail potwierdzenie jego przyjęcia.
4. Pracę konkursową należy następnie przesłać drogą tradycyjną do siedziby Organizatora: Fundacja
Polki Mogą Wszystko, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na ozdobę świąteczną”.
5. Uczestnik może złożyć wiele zgłoszeń.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2021 roku do godziny 24.00. Decyduje data przesłania
formularza zgłoszeniowego.
7. W konkursie zostaną wyłonieni maksymalnie 3 laureaci. Decyzję o przyznaniu Nagród podejmuje
Komisja.
8. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 6 grudnia 2021 roku na stronie internetowej www.fpmw.pl.
9. Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę zostaną także poinformowani o tym fakcie indywidualną
wiadomością email wysłaną na skrzynkę kontaktową wskazaną w zgłoszeniu.
10. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 10 grudnia 2021 r.
11. Ozdoby bożonarodzeniowe przesłana na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
§7

Kryteria oceniania Zgłoszeń przez Komisję
1. Przy ocenie Ozdób bożonarodzeniowych Komisja będzie brała pod uwagę:
1) Autorski pomysł na Ozdobę bożonarodzeniową;
2) Staranność wykonania Ozdoby bożonarodzeniowej;
3) Kreatywność wykonania Ozdoby bożonarodzeniowej;
4) Subiektywne odczucia estetyczne Komisji związane z Ozdobą Świąteczną.
§8
Komisja konkursowa
1. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja.
2. Komisja składa się z 3 osób i wchodzą w jej skład przedstawiciele Fundacji Polki Mogą Wszystko.
3. Komisja ocenia złożone Zgłoszenia pod względem zgodności z Regulaminem.
4. W celu weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu członkowie Komisji mogą kontaktować się
bezpośrednio z Uczestnikami konkursu.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§9
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w szczególności celu realizacji Projektu, 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.
§ 10
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. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszania prawa podmiotów
uczestniczących w Programie.

