
Regulamin konkursu Głos na Marzenie („Regulamin”) 

§ 1. Postanowienia ogolne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Głos na Marzenie” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Agnieszka Sitkowska prowadzaca działalnosc gospodarcza pod nazwa „Oryginalni” z 

siedziba przy ul. Sokratesa 5/98, 01-909 Warszawa, NIP 6372021303, REGON 361634417, 

zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora za posrednictwem serwisu 

www.GlosNaMarzenie.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem 

www.GlosNaMarzenie.pl zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 13.06.2018 roku do 

27.08.2018 roku. 

3. Regulamin stanowi podstawe organizacji Konkursu i okresla prawa i obowiazki jego 

uczestnikow. 

4. Regulamin Konkursu jest dostepny w siedzibie Organizatora i na stronie www:  

www.GlosNaMarzenie.pl

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu moga byc Domy Dziecka mieszace sie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Uczestnikami”. Pod pojeciem Dom Dziecka 

rozumie sie placowke opiekuńczo-wychowawcza, rodzinny dom dziecka lub rodzine 

zastepcza. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrod Uczestnikowi działajacemu 

niezgodnie z Regulaminem lub niespełniajacemu wymogow w nim okreslonych. 

4. Organizator zastrzega sobie mozliwosc na kazdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia 

danego Uczestnika, ktory działa w sposob sprzeczny z zasadami Regulaminu lub w sposob 

naruszajacy powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w 

Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy ten podał 

nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbedne do uczestnictwa w Konkursie. 

Powyzsze prawo przysługuje Organizatorowi rowniez w przypadku, gdy dany Uczestnik 



Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urzadzeń lub programow 

umozliwiajacych ominiecie wymagań konkursowych. 

6. Nad prawidłowoscia przeprowadzenia Konkursu bedzie czuwała Komisja Konkursowa 

(dalej zwana „Komisja”) składajaca sie z osob wskazanych przez Organizatora. Decyzje 

Komisji sa ostateczne i nie podlegaja weryfikacji. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za funkcjonowanie sieci Internet, za 

posrednictwem ktorej Uczestnicy przesyłaja zgłoszenia, jak rowniez za posrednictwem 

ktorej Organizator kontaktuje sie z Uczestnikami. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za zgłoszenia konkursowe zagubione lub 

utracone w sieci Internet, tresci przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia 

komputerow oraz sposob ich konfiguracji.

9. Uczestnik zobowiazuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w Regulaminie. 

10. Przystepujac do Konkursu, Uczestnik wyraza zgode na otrzymywanie droga elektroniczna 

informacji przewidzianych Regulaminem Konkursu na udostepniony przez niego adres 

poczty elektronicznej. 

11. Przystepujac do Konkursu, Uczestnik wyraza zgode na uzywanie przez Organizatora 

Konkursu telekomunikacyjnych urzadzeń końcowych, dla celow przekazania bezpłatnej 

informacji zwrotnej o nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu 

podany w Zgłoszeniu do Konkursu. 

12. Przystepujac do Konkursu, Uczestnik wyraza zgode na otrzymywanie informacji, w tym 

informacji handlowych od Organizatora droga elektroniczna na udostepniony przez niego 

adres poczty elektronicznej. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziac udział w Konkursie nalezy w terminie od 13.06.2018 r. do 15.07.2018 r. godz. 

23:59 wypełnic dostepny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez: podanie 

danych kontaktowych Uczestnika obejmujacych imie i nazwisko osoby kontaktowej, numer 

kontaktowy, adres e-mail, nazwe placowki oraz adres placowki. 

2. Akceptacje Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym 

opublikowanym na stronie WWW Konkursu. 

3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposob okreslony w ust. 1 Uczestnik nie moze 



dokonywac w nim zadnych zmian. 

4. Uczestnik moze rowniez wypełnic zgłoszenie w sposob okreslony w ust. 1 i przesłac na 

adres: Oryginalni, Aleksandra Szaforska, pl. Inwalidow 10, 01-552 Warszawa. 

5. Przystepujac do Konkursu w sposob okreslony w ust. 3, Uczestnik oswiadcza, iz zapoznała 

sie z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane. 

6. Jeden Uczestnik Konkursu moze nadesłac tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jezeli ten 

sam Uczestnik nadesle wiecej niz jedno zgłoszenie konkursowe za przyjete do Konkursu 

uwazane bedzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze strony WWW 

Konkursu. 

7. Do udziału w Konkursie Uczestnik moze zostac zgłoszony tylko przez osoby zatrudnione 

lub wspołpracujace, za wiedza i zgoda kierownictwa Placowki opiekuńczej.

8. Organizator przesle do wszystkich Uczestnikow, ktore poprawnie wypełniły i przesłały 

formularz konkursowy wiadomosc droga elektroniczna na wskazany w formularzu adres e-

mail, zawierajaca Folder Informacyjny z wszystkimi niezbednymi informacjami jakich 

Uczestnik potrzebuje do stworzenia pracy konkursowej.

9. Uczestnicy, ktorzy wyrazili chec przystapienia do Konkursu poprzez wypełnienie 

formularza na stronie WWW Konkursu, powinni w terminie do 29.07.2018 r. godz. 23:59 

przesłac Organizatorowi droga elektroniczna na adres: ola@glosnamarzenie.pl lub na adres 

do korespondencji: Oryginalni, Aleksandra Szaforska, pl. Inwalidow 10, 01-552 Warszawa 

wykonana prace konkursowa, ktorej zasady stworzenia opisuje przesłany przez Organizatora

Folder Informacyjny.

10. Poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposob okreslony w niniejszym paragrafie 

Uczestnik Konkursu oswiadcza, ze wykonana praca konkursowa nie narusza przepisow 

prawa, w tym praw do wizerunku, ani prawem chronionych dobr osob trzecich, a Uczestnik 

Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu. 

11. W przypadku nadesłania przez Uczestnika pracy konkursowej na adres korespondencyjny:  

Oryginalni, Aleksandra Szaforska, pl. Inwalidow 10, 01-552 Warszawa, Organizator 

Konkursu wykona jej zdjecie, ktore nastepnie bedzie brało udział w konkursie.

12. Z chwila zgłoszenia sie Uczestnika do udziału w Konkursie, Organizator nabywa własnosc 

pracy zgłoszonej przez Uczestnika na Konkurs. 

13. Z chwila wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majatkowe 
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prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na nastepujacych polach eksploatacji: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okreslona technika 

egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz

technika cyfrowa;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogł miec do niego dostep w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

14. Z chwila doreczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa / uzyskuje li-

cencje niewyłaczna upowazniajaca Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majatko-

wych praw autorskich do pracy konkursowej na nastepujacych polach eksploatacji: na stro-

nach Serwisu Organizatora, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisach Face-

book, Instagram oraz YouTube, jak rowniez na stronach innych serwisow internetowych Or-

ganizatora, w tym na stronach niezwiazanych bezposrednio z Konkursem oraz prasie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwyciezcow 

1. Prace konkursowe Uczestnikow, spełniajacych wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 

Regulaminu, zostana opublikowane na stronie WWW Konkursu, gdzie Internauci beda mieli

mozliwosc głosowania na nie w terminie od 30.07.2018 r. do 19.08.2018 r. godz. 23:59.

2. Na jednego Uczestnika Konkursu mozna oddac tylko jeden głos dziennie.

3. Zabronione sa wszelkie działania zmierzajace do oszukania systemu informatycznego, 

celem uzyskania w sposob nieuprawniony wiekszej liczby głosow niz wynika to z 

rzeczywistych działań głosujacych Internautow.

4. Finałowe 30 zgłoszeń, ktore uzyskały najwieksza liczbe głosow, przejdzie do kolejnego 

etapu, w ktorym Zwyciezcy Konkursu zostana wyłonieni decyzja Komisji zwykła 

wiekszoscia głosow.

5. Komisja wyłoni trzech zwycieskich Uczestnikow, ktorym zostana przyznane Nagrody 

Głowne. 
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6. Przy wyborze Zwyciezcow Komisja bedzie brała pod uwage kreatywnosc oraz zgodnosc z 

tematyka zadania, oryginalne ujecie tematu i estetyke zaprezentowanej pracy. 

7. W skład Komisji wchodza Ambasadorzy Konkursu: Borys Szyc, Michał Łaszkiewicz 

W.E.N.A. oraz  Maciej Makuszewski.

8. Decyzje Komisji sa ostateczne i niepodwazalne (nie przysługuje od nich odwołanie). 

9. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie niezalezna. 

10. Do dnia 27.08.2018 roku do godz. 23:59 Organizator opublikuje na stronie WWW 

Konkursu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich Zwyciezcow Konkursu, wysyłajac 

wiadomosc na adresy e-mail wskazane przez nich w sposob okreslony w § 3 ust. 1 

Regulaminu lub wysyłajac wiadomosc prywatna na adres korespondencyjny w przypadku 

Placowek, ktore przystapiły do Konkursu w sposob okreslony w § 3 ust. 3. 

11. Zwyciezcy Konkursu zobowiazani sa w terminie do dnia 25.08.2018 r. do godz. 23:59 

wysłac na adres e-mail podany w zawiadomieniu o prawie do nagrody wysłanym przez 

Organizatora do dnia 22.08.2018 r do godziny 18.00 wiadomosc e-mail zawierajaca 

potwierdzenie checi odbioru nagrody.

 

§ 5. Nagrody 

1. Nagroda Głowna w Konkursie jest aranzacja istniejacego pomieszczenia w zwycieskich 

Placowkach obejmujaca projekt oraz wykonanie w terminie do 5 miesiecy od daty 

ogłoszenia Zwyciezcow. Pomieszczenie musi byc czescia wspolna, dedykowana do nauki 

lub zabawy dla podopiecznych Uczestnika. Nagrody ufundowane zostana przez Partnerow 

Organizatora Konkursu. 

2. Organizator przewiduje mozliwosc przyznania wyroznień i  dodatkowych nagrod w 

zaleznosci od ilosci i jakosci nadesłanych prac.  

3. Zwyciezcy Konkursu w przypadku koniecznosci odprowadzenia podatku moga otrzymac 

dodatkowa nagrode pieniezna w celu jego całkowitego pokrycia. Zwiazane jest to z 

koniecznoscia wykonania obowiazku podatkowego, tj. uiszczeniem przez Organizatora 

podatku dochodowego od osob fizycznych. Wartosc podatku zostanie wyliczona i 

odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob 

fizycznych, oraz przekazana do własciwego urzedu skarbowego. 

4. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłacznie w postaci okreslonej Regulaminem, bez 

mozliwosci wypłaty ich rownowartosci w gotowce lub zamiany na inna nagrode rzeczowa. 



5. W celu dokonania identyfikacji zdobywcy Nagrody, przy odbiorze Nagrody winien on 

okazac dokument tozsamosci ze zdjeciem. 

§ 6. Postepowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczace spraw zwiazanych z Konkursem nalezy składac na pismie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Oryginalni, Aleksandra Szaforska, pl. Inwalidow 

10, 01-552 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Głos na Marzenie”, w terminie 14 dni od 

poprawnie wypełnionego zgłoszenia. Reklamacje nalezy składac bezposrednio w siedzibie 

Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje rozpatrywac bedzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedz w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w 

pismie zawierajacym reklamacje. 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Przystepujac do Konkursu, Uczestnik wyraza zgode na przetwarzanie wszelkich danych 

(dane kontaktowe Uczestnika obejmujace imie i nazwisko osoby kontaktowej, numer 

kontaktowy, adres e-mail, nazwe placowki oraz adres placowki). Dane te beda 

wykorzystywane przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygniecia Konkursu 

oraz podmioty, ktorym Organizator powierzy przetwarzanie danych w zwiazku z 

organizacja Konkursu, a takze wyraza zgode na publikacje swoich danych osobowych w 

zakresie niezbednym do zaprezentowania zwyciezcow oraz przekazania im Nagrod 

2. Dane osobowe Placowek beda przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

3. Dane osobowe Uczestnikow przetwarzane beda wyłacznie w celach zwiazanych z 

przeprowadzeniem Konkursu. Informacje dotyczace Uczestnikow beda przetwarzane przez 

Organizatora i przekazane do Urzedu Skarbowego celem odprowadzenia naleznego podatku

jak rowniez moga byc przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie 

odpowiednich przepisow prawa. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celow, jest niezalezna od czasu trwania 

Konkursu. Zgoda moze byc odwołana w kazdym czasie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kazdy Uczestnik ma prawo dostepu do swoich



danych oraz do ich zmiany na warunkach okreslonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Kazdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, przekazujac pełna nazwe oraz adres e-mail i imie i nazwisko osoby kontaktowej

lub droga pisemna na adres Organizatora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uwazane bedzie za wycofanie sie 

z Konkursu. Wycofanie zgody uniemozliwiajace przekazanie Uczestnikowi Nagrody 

uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania. 

§ 8. Postanowienia koncowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, polegajacych na 

przedłuzeniu trwania Konkursu. Organizator kazdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na 

stronie www i poinformuje kazdego z Uczestnikow juz zarejestrowanych przez 

Organizatora poprzez wiadomosc email. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub jego nierozstrzy-

gniecia, czy uniewaznienia. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej

odwołanie. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy moga uzyskac, kontaktujac sie z 

Organizatorem pod adresem e-mail: ola@glosnamarzenie.pl. Odpowiedzi udzielane beda w 

terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jezeli miałoby to stanowic

naruszenie postanowień Regulaminu. 

4. Uczestnik moze zrezygnowac z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres 

ola@glosnamarzenie.pl z informacja o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku 

zdobywcy Nagrody powoduje utrate prawa do przyznanej Nagrody, ktora przysługuje 

wowczas nastepnemu w kolejnosci Zwyciezcy lub Uczestnikowi. 

5. Organizator nie zwraca kosztow zwiazanych z uczestnictwem w Konkursie.

§ 9. Odpowiedzialnosc Organizatora 

1. Odpowiedzialnosc za ewentualne naruszenie autorskich praw majatkowych lub osobistych 

osob trzecich w zwiazku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie 

danych osobowych lub zdjec osob trzecich ponosi wyłacznie Uczestnik Konkursu. 

2. Organizator ponosi odpowiedzialnosc za zapewnienie ochrony danych osobowych 

Uczestnikow Konkursu. 



3. Organizator odpowiada za wydanie Nagrod zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

 


