
Regulamin konkursu zdjęciowo-filmowego  “#RodzinnyChallenge z Iskierką” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu zdjęciowo-filmowego  “#RodzinnyChallenge z Iskierką” 

 (zwanego dalej „Konkursem”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Stowarzyszenia 

Pomocy "ISKIERKA", jest Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA" z siedzibą we Wrocławiu, pl. św Macieja 

5, 50-244 Wrocław, REGON :932272435, NIP:8981946317  (dalej zwane „Organizatorem”).  

 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

3. Niniejszy Regulamin konkursu zdjęciowo-filmowego “#RodzinnyChallenge z Iskierką” (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje z chwilą przystąpienia. 

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod 

adresem www.facebook.com. 

 

5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. 

 

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator. 

 

7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 

postanowień art. 29 tejże ustawy. 

 

II. Uczestnik Konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin (zwanych dalej Drużyną), osób spokrewnionych ze sobą (min. 2 

osoby), które zaakceptowały Regulamin. 

 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

 

a) jest pełnoletnią osobą lub posiada zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie; 

 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;  

 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu Facebook; 

 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie; 

 

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

 

3.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, wolontariusze, a także członkowie 

ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych. 

 

 

III. Nagrody dla Uczestników 



Nagrodami w konkursie “#RodzinnyChallenge z Iskierką” to: 

 

Nagroda Główna - Rower miejski; 

Nagroda za zajęcie II miejsca  - Voucher do Kina dla wszystkich członków drużyny; 

Nagroda za zajęcie III miejsca  - Voucher wyjście do lodziarni Grycan; 

 

Nagroda specjalna - Zestaw sportowy. 

 

Nagroda specjalna będzie przyznana drużynie, za najbardziej kreatywny filmik/zdjęcie, które wybierze 

Jury. 

 

W skład Jury będą wchodzić wybrani pracownicy Stowarzyszenia Pomocy “ISKIERKA”, którzy będą 

mieli do oddania po jednym głosie w każdym challengu.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III. 

 

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu 

 

1. Konkurs jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook na profilu Stowarzyszenia Pomocy 

"ISKIERKA". 

 

2. Termin obowiązywania Konkursu: od 25 maja do 21 czerwca 2020 r. Wyniki Konkursu zostaną 

ogłoszone do dnia 27.06.2020 r. 

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest wzięcie udziału w 4 wyzwaniach (4 challenge, składające się z działań 

sportowych, kulinarnych, artystycznych i czasu wolnego z rodziną ) oraz udokumentowanie swojej 

aktywności w formie zdjęcia lub filmiku. Następnie publikujemy 1 zdjęcie lub 1 filmik (do 10 sekund) 

kolejno pod każdym postem z wyzwaniem (challengami). Zasady każdego wyzwania będą publikowane 

bezpośrednio w postach na stronie https://www.facebook.com/iskierkawroc/. Prosimy o 

nieprzekraczanie ilości zdjęć oraz długości filmików. W konkursie weźmie udział tylko pierwsza 

publikacja. 

 

2. Organizator dokona oceny przesłanych materiałów i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Stowarzyszenia 

Pomocy “ISKIERKA” pod adresem: https://www.facebook.com/iskierkawroc/ 

 

3. Opublikowanie zdjęć i filmików przez Uczestników jest równoznaczne ze złożeniem przez ich autora 

oświadczenia, że przysługuje mu do  nich prawo majątkowe i osobiste oraz jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i 

rozpowszechnianie przesłanych materiałów na wszelkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w 

zakresie: 

a) drukowania lub powielenia w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; 

https://www.facebook.com/iskierkawroc/


b) utrwalania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do pamięci 

komputera); 

c) upublicznienia lub używania w Internecie, wprowadzenia do obrotu; 

d)  publicznego udostępniania, prezentowania na wystawach, publicznego wykonania, wyświetlenia, 

odtworzenia. 

 

 

5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem 

https://www.facebook.com/iskierkawroc/ oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

https://www.iskierkawroc.pl/ 

 

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród 

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie 

zadania opisanego w pkt. V Regulaminu. 

 

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u 

https://www.facebook.com/iskierkawroc/ 

 

3. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru nagrody w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

Organizatora.  

a) Odbiór nagrody głównej oraz specjalnej będzie miał miejsce w siedzibie organizatora znajdującego 

się przy placu Św. Macieja 5 we Wrocławiu. 

b) Nagrody - Vouchery zostaną przesłane drogą mailową. 

 

4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 

 

5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. 

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika. 

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem 

naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz Regulaminem Facebooka, w szczególności 

uczestników, którzy: 

 



a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej); 

 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 

 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 

 

d) ingerują w mechanizm działania konkursu; 

 

e) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie Organizator: Stowarzyszenie 

Pomocy "ISKIERKA" z siedzibą we Wrocławiu, pl. św. Macieja 5, 50-244 Wrocław 

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie  w celach 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

 

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu oraz wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, 

nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. 

 

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

wniesienia sprzeciwu,  prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia danych. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci 

możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

 

IX. Prawa autorskie 

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w 

Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w 

Konkursie, w szczególności: 

 



a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu 

konkursu lub jego części, a także baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora; 

 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 

przepisami; 

 

c) uczestnik oświadcza że jest twórcą przesłanych materiałów do Konkursu. 

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń 

Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

„iskierka.wroc@gmail.com” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/iskierkawroc/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i 

dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 

4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący 

się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji. 

 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 

https://www.iskierkawroc.pl/ oraz https://www.facebook.com/iskierkawroc/. 
 

https://www.iskierkawroc.pl/
https://www.facebook.com/iskierkawroc/

