
REGULAMIN KONKURSU 

„Najciekawszy projekt badawczy” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najciekawszy projekt badawczy”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, z siedzibą przy 

ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook prowadzonym 

przez Fundację Rozwoju Dzieci – https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci/   

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję 

Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

5. Termin trwania konkursu: 7 sierpnia 2017 r.– 18 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00  

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie organizacja biorąca udział w fundacyjnym 

projekcie „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci.” zwana dalej 

„Uczestnikiem” 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków : 

a) organizacja biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 

pkt 1; 

b) Uczestnik przeprowadził zajęcia metodą projektu badawczego i utrwalił przebieg 

zajęć minimum 1 (słownie: jednym) zdjęciem; 

c) Uczestnik przesłał zgłoszenie do organizatora na adres aklepinowska@frd.org.pl do 

dnia 7 sierpnia 2017 r. włącznie. Uczestnik może dosłać zgłoszenie w późniejszym 

terminie, jednak nie powoduje to przedłużenia głosowania. Zgłoszenie zawiera:  

- jedno zdjęcie dokumentujące przebieg zajęć metodą projektu badawczego; 

- informację o lokalizacji projektu; 

- informację o tematyce realizowanego projektu; 

- informację kogo i co przedstawia fotografia; 

- link do profilu Uczestnika na portalu Facebook, jeśli takowy istnieje. 

 

3. Organizator do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godziny 10:00  umieści otrzymane  zdjęcia wraz z 

opisem w galerii na profilu Facebook https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci/ . 

W przypadku przesłania większej liczby zdjęć, ostatecznego wyboru jednego zdjęcia, które 

weźmie udział w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa.  

4. Zdobywcą nagród w Konkursie jest 3 Uczestników, którzy zbiorą najwięcej „like’ów lub 

reakcji” pod zdjęciem Uczestnika w galerii na profilu 

Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci/. 

6. Oddawanie „like’ów lub reakcji” na zdjęcia w konkursie trwa od 9 sierpnia 2017 r. od godziny 

10:00 do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00 

 

 



§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

Za 1 miejsce  – największa liczbę zebranych „like’ów lub reakcji” Uczestnik otrzymuje – 

 wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci o wartości 700 zł brutto, 

Za 2 miejsce  – drugą co do wielkości liczbę zebranych „like’ów lub reakcji” Uczestnik 

otrzymuje  –  wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci o wartości 600 zł 

brutto, 

2. Za 3 miejsce  – trzecią co wielkości liczbę zebranych „like’ów lub reakcji” Uczestnik 

otrzymuje –  wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci o wartości 500 zł 

brutto.  

3. W przypadku równej ilości „like’ów” lub reakcji ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody 

podejmuje Komisja. 

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez pocztę elektroniczną w ciągu 3 

(trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres aklepinowska@frd.org.pl w terminie 3 (trzech) 

dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Organizatora na adres 

wskazany przez Laureata, na terenie Polski, do 31 sierpnia 2017 roku. 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z 

odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych, tj.: nazwy organizacji, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do 

przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz oświadcza, 

że osoby przedstawione na zdjęciu wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. Dane oraz 

wizerunek będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagrody. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator przyjmuje ewentualne zgłoszenia reklamacyjne do dnia 23 sierpnia 2017 roku.  

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na profilu 

Facebookowym https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci/ 

 


