
REGULAMIN KONKURSU: “Zostań Św. Mikołajem i pomagaj" 

 

 

§ 1. DEFINICJE 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Organizator Konkursu” - Fundacja „Kropla Szczęścia” ul. Kościuszki 8, 42-300 Myszków wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000665435, Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5771982475 określany dalej 

w treści Regulaminu jako „Organizator Konkursu”.  

2. Konkurs – postępowanie, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrody w postaci: 

- Tablet Lenowo M10 FHD Plus 

- Apple Watch 7 + słuchawki Air Pods 2 

- Klocki Lego Harry Potter Zamek Hogward 

- IRobot Roomba i7 

- Żelazko ze stacją parkowa Tefal Pro Express Protect 

za najlepszy komentarz  (Zadanie konkursowe) do pytania:  

„Który z prezentów chciałbyś znaleźć pod choinką i dlaczego ?” 

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która zadeklarowała w formie wymaganej w Regulaminie swój udział w 

Konkursie. 

4. ”Komisja Konkursowa” - trzyosobowa komisja składająca się osób fizycznych powołanych do komisji przez 

Organizatora Konkursu. 

5. ”Laureat/ci Konkursu” - osoba fizyczna, która spełniła warunki konkursu i została wybrana przez Komisję 

Konkursową.  

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: 

“Zostań Św. Mikołajem i pomagaj" 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram i Facebook. 

Organizator Konkursu oświadcza, że konkurs nie jest prowadzony, sponsorowany, popierany lub w jakikolwiek 

sposób powiązany z podmiotami (Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited lub innymi powiązanymi z nimi 

podmiotami) prowadzącymi serwis Instagram, Facebook. Uczestnikom konkursu nie przysługują w związku z 

udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kroplaszczescia.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

5. Wszelkie informacje o Uczestnikach udostępniane lub zbierane w związku z konkursem będą przetwarzane 

przez Organizatora konkursu. 

6. Konkurs trwa od dnia. 10.12.2021 od momentu zamieszczenia posta konkursowego na Facebook i Instagram do 

dnia 12.12.2021 godzina 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa 3-osobowa Komisja 



Konkursowa powołana przez zarząd Organizatora Konkursu. 

7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

8. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte 

w Regulaminie i postępuje zgodnie z nimi. 

 

§ 3. UCZESTNICY  KONKURSU 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która zapoznała się z regulaminem i zaakceptowała jego treść. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego oraz niezablokowanego czasowo lub 

trwale konta w serwisie społecznościom Instagram, Facebook, spełniającego warunki i regulamin serwisu. 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele Organizatora Konkursu; 

b. osoby pozostające z Organizatorem Konkursu w stałym stosunku prawnym innym niż umowa o pracę; 

c. krewni do drugiego stopnia lub powinowaci osób wskazanych w pkt a) i b). 

d. krewni do drugiego stopnia  lub powinowaci podopiecznej fundacji na rzecz której nastąpi zakup pompy 

insulinowej  

4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest 

uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Uczestnikowi 

nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do 

uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenosić praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie na 

osoby trzecie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 

6. Przystąpienie do udziału w konkursie przez Uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez 

niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z 

konkursu. 

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest uzbieranie środków na zakup nowoczesnej pompy insulinowej model |Mini Med. 

Medtronic 780 G, wraz z potrzebnymi akcesoriami. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram oraz Facebook. 

3. Konkurs polega na wykonaniu wszystkich czynności opisanych poniżej: 

a) obserwowaniu profilu Fundacja Kropla Szcześcia na Instagramie i Facebook 

https://www.facebook.com/fundacjakroplaszczescia/ 

https://www.instagram.com/fundacja_kropla_szczescia/ 

b) zaproszeniu min. 2 osób do konkursu, które zostaną oznaczone w komentarzu konkursowym 

c) zamieszczeniu pod postem konkursowym opublikowanym w dniu:  10.12.2021 komentarza/y z odpowiedzią na 

pytanie:  

Który z prezentów chciałbyś/ chciałabyś znaleźć pod choinką i dlaczego ? 

d) wpłaceniu w terminie 10-12.12.2021 do godziny 23:59 kwoty w wysokości nie mniejszej niż 5zł 

https://www.facebook.com/fundacjakroplaszczescia/
https://www.instagram.com/fundacja_kropla_szczescia/


Wpłata musi zostać dokonana w terminie 10-12.12.2021 na konto naszej podopiecznej Leny Kołacz utworzone na 

zrzutka.pl pod linkiem: https://zrzutka.pl/m3pz6y .Wpłacający/ użytkownik powinien podać przy wpłacie nazwę profilu 

z Instagrama lub Facebooka w zależności, na której platformie udzielił komentarza. Dane wpłacającego nie mogą być 

ukryte.  

Celem zbiórki jest zakup pompy insulinowej o wartości 25 000 zł. W przypadku uzbierania wyższej kwoty niż cel 

zrzutki, nadwyżka zostanie przekazana na wybranego przez Organizatora innego potrzebującego cierpiącego na 

cukrzycę typu 1. 

4. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze 1 najbardziej 

kreatywny komentarz do jednej nagrody.  

Łącznie komisja wybierze 5 komentarzy do każdej z nagród. Jeden komentarz może dotyczyć jednej nagrody. 

Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę komentarzy dotyczących dowolnej liczby nagród pod postem konkursowym, 

przy czym w przypadku zamieszczenia komentarza w danym dniu konieczne jest wpłacenie przez Uczestnika w tym 

dniu kwoty nie mniejszej niż 5 (pięć) złoty zgodnie z ust. 1 lit. d) powyżej oraz zamieszczenie komentarza lub 

komentarzy dotyczących nagrody lub nagród, o których mowa w poście konkursowym opublikowanym w danym dniu. 

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dn. 17.12.2021r. na stronie Instagrama, 

Facebook Fundacji Kropla Szczęścia w komentarzu pod Zdjęciem i w aktualnościach. 

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku podejrzenia próby 

wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. 

Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. 

 

§ 5. NAGRODY 

 

1. Komisja konkursowa  wyłoni maksymalnie 5 laureatów. 

2. Nagrody: 

- Tablet Lenowo M10 FHD Plus – 999 zł  

- Apple Watch 7 + słuchawki Air Pods 2 – 2290 zł +500 zł 

- Klocki Lego Harry Potter Zamek Hogward – 1700 zł 

- IRobot Roomba i7 – 2199 zł 

- Żelazko ze stacją parkowa Tefal Pro Express Protect 1199 zł  

 

3. Jednemu Laureatowi przysługuje jedna nagroda główna. 

4. Nagrody  o wartości do 2000,-zł  nie podlegają  obowiązkowi zapłaty  podatku dochodowego (Podstawa 

prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.). W przypadku gdy wartość nagrody  przekracza  kwotę 2000,-zł  

obowiązek podatkowy  ponosi Organizator  Konkursu.  

5. W celu wyrażenia woli otrzymania nagrody, Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej 

na profilu Facebook i/lub Instagramie lub na maila fundacja@kroplaszczescia.pl w terminie 3 dni 

roboczych od podania wyników do publicznej wiadomości. Dalszy kontakt z Laureatem Konkursu będzie 

odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie. 

6. Laureat konkursu zobowiązany jest do współpracy w celu odbioru nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony 
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Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody. 

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  Organizator Konkursu dostarczy Laureatowi 

instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej. 

8. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne nagrody. 

9. Laureat konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 

a) odmówi pisemnie przyjęcia nagrody, 

a) w terminie 3 dni roboczych od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn 

leżących po stronie Laureata konkursu; 

a) Laureat konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w konkursie lub 

otrzymania nagrody. 

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o 

wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 4 powyżej. 

11. Nagroda może być przekazana jedynie na adres administracyjny na obszarze Polski. Koszty przekazania 

ponosi Organizator Konkursu.  

  

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Fundacja Kropla 

Szczęścia, z siedziba w Myszkowie (42-300) ul. Kościuszki 8, do kontaktu do Organizatora: 

fundacja@kroplaszczescia.pl. 

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje 

przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych pod adresem fundacja@kroplasczescia.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, jak również w 

celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku Zwycięzców 

także na potrzeby wydania Nagród. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności 

publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane 

osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i przyznania 

Nagród Zwycięzcom. 

6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Organizatora, podmiotom 

współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego 

rzecz określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Inc.), przy czym takie osoby lub podmioty 

przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z 

Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa. 

7. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Facebook (w tym Instagram), dane mogą być 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, 
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którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję 

Europejską. 

8. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania 

Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres 

dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

9. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

 

§ 7.  PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH 

 

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania 

konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie konkursowe nie narusza w żaden 

sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz 

dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez 

Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą. 

2. Jeżeli treść Zadania konkursowego stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego nabywa 

własność nagrodzonego utworu. Nabycie własności utworu następuje z chwilą wydania nagrody. 

3. Z chwilą zamieszczenia Zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora 

na profilu Facebook i na Instagramie nazwy profilu Uczestnika na Instagramie oraz Zadania konkursowego, w celu 

ogłoszenia Zwycięzców w Konkursie. 

4. Uczestnik traci prawo do nagrody, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na publikację Zadania 

konkursowego oraz nazwy profilu Uczestnika. 

 

§ 8.  REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: 

fundacja@kroplaszczescia.pl. W treści maila Konkurs Św. Mikołaja. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora Konkursu w ciągu 7 dni od dnia podania wyników do 

publicznej wiadomości.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak 

również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje  Organizator Konkursu  rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator Konkursu oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną lub inna grą, której wynik zależy od przypadku w związku z czym nie mają do konkursu 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 

1540 ze zm.). 

2. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 

zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
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przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia 

funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

Zarząd Organizatora Konkursu 

 

 


