
   
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Upiekę słodki smak Świąt” 

organizowanego przez Portal DomyDziecka.org (Fundacja „Polski Instytut 

Filantropii” 

 

§ 1 

Organizator 

1. Regulamin określa zasady udziału konkursie „Upiekę Słodki smak Świąt” (zwanym dalej 

„Konkursem”) skierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin zastępczych zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Polski Instytut Filantropii”, z siedzibą w Warszawie  

(00-366) ul. Foksal nr 3/5, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000203860, posiadająca 

REGON: 362387091, NIP: 5252627770 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.  

4. Konkurs realizowany będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie 

www.facebook.com/DomyDziecka.org 

5. Termin trwania Konkursu: 06.12.2022-15.01.2023 

 

§ 2 

Przedmiot i cel konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu upieczenie i samodzielne udekorowanie ciasta, ich ocena 

i nagrodzenie Uczestników będących autorami najlepiej ocenionych dekoracji ciast w 

kategoriach: 

a) „Cudowne słodkie choinki”, które zostały najwyżej ocenione przez komisję 

b) „Wybór internautów”, które wzbudziły najwięcej pozytywnych reakcji internautów 

na portalu Facebook. 

2. Celem Konkursu jest: 



   
• pomoc materialna dzieciom i młodzieży w pieczy zastępczej, 

• promowanie zainteresowań cukierniczych wśród podopiecznych pieczy zastępczej. 

§ 3 

Uczestnictwo 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka 

i rodziny zastępcze, które to dokonały rejestracji na Portalu DomyDziecka.org w terminie 

do 06.12.2022 i ich profil na Portalu DomyDziecka.org pozostaje aktywny na dzień złożenia 

wniosku (zwany dalej „Uczestnikiem”). 

 

§ 4 

Zadanie konkursowe 

1. Pracą Konkursową jest praca artystyczna – fotografia, która spełnia następujące warunki: 

a) Przedstawia dowolne ciasto, które to jest głównym elementem fotografii, 

b) Wykonana jest z perspektywy „z góry”, 

c) Ciasto może mieć formę choinki (wypieczone w takiej formie lub obcięte) lub klasyczną 

d) Wierzch ciasta powinien zostać udekorowany przez podopiecznego/podopiecznych 

Uczestnika. W przypadku wyboru formy, która nie ma kształtu choinki, główną część 

dekoracji wierzchu ciasta powinno stanowić duże przedstawienie choinki, która również 

powinna zostać udekorowana. Ocenie będzie podlegać wizerunek choinki. 

e) Praca konkursowa musi zostać wykonana przez podopiecznego lub podopiecznych 

Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  

 

§ 5 

Przebieg Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia, które powinno zawierać 

a) 1 zdjęcie zawierające pracę Konkursową sporządzoną według wytycznych napisanych w 

§ 4 ust 1. 

b) Min. 2 różne fotografie przedstawiające przygotowanie i ozdabianie ciasta zaaranżowane 

w ten sposób, by twarze podopiecznych nie były widoczne 

c) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami i zgodą na przetwarzanie  przez Fundację 

„Polski Instytut Filantropii” danych osobowych oraz zgodą na publikację pracy 



   
konkursowej, będący odpowiednio załącznikiem nr 1 (dla rodzinnej pieczy zastępczej 

i POW typu rodzinnego) lub nr 2 (dla instytucjonalnej pieczy zastępczej) 

2. Zgłoszenie może zawierać kilka Prac Konkursowych. Nagrodzona może zostać tylko jedna Praca 

Konkursowa wysłana przez tego samego Uczestnika.  

3. Skan podpisanego Zgłoszenia i Pracę Konkursową należy nadesłać na adres 

slodkismakswiat@domydziecka.org  w terminie do 18.12.2022 r. godz. 24:00. 

4. Oryginał podpisanego Zgłoszenia należy nadesłać na adres Fundacja „Polski Instytut 

Filantropii”,  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, dop. DomyDziecka.org w terminie 

do 20.12.2022 r. 

5. Zgłoszenia niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie. 

6. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu, podanie 

nieprawdziwych danych, niezastosowanie się do Regulaminu upoważnia Organizatora 

do wyłączenia Uczestnika z Konkursu, w tym zwalnia od obowiązku przekazania Nagrody 

na rzecz Uczestnika. 

7. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w dwóch kategoriach: 

a) „Cudowne słodkie choinki” 

b) „Wybór internautów” 

8. Laureatami Konkursu w kategorii „Cudowne słodkie choinki ” będą Uczestnicy, których Prace 

Konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez kapitułę składającą się z przedstawicieli Portalu 

DomyDziecka.org. Ocenie podlegać będzie kreatywność i kompozycja plastyczna Pracy 

Konkursowej. 

9. Laureatami Konkursu w kategorii „Wybór internautów” będą Uczestnicy, których Prace 

Konkursowe otrzymają największą liczbę pozytywnych głosów w głosowaniu internautów na 

stronie www.facebook.com/domydzieckaorg. Za pojęciem „pozytywny głos” rozumie się 

reakcje „Lubię to”, „Super”, „Wow”. Głosowanie będzie trwało od 05.01.2023 do 15.01.2023 r. 

godz. 24:00 

10. Laureatami Konkursu będą Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostaną najwyżej ocenione 

przez kapitułę składającą się z przedstawicieli Portalu DomyDziecka.org. Ocenie podlegać 

będzie kreatywność i kompozycja plastyczna Pracy Konkursowej.  

11. Wyniki konkursu w kategorii „Cudowne słodkie choinki” zostaną ogłoszone na stronie 

www.domydziecka.org w terminie: 24.12.2022 r. 

12. Wyniki konkursu w kategorii „Wybór internautów” zostaną ogłoszone na stronie 

www.domydziecka.org w terminie: 16.01.2022 r. 
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§ 6 

Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody: 

a) w kategorii „Cudowne słodkie choinki” - karty podarunkowe o wartości min. 150 zł 

dla wszystkich zgłoszonych podopiecznych Uczestnika, a także jego niepełnoletnich 

dzieci biologicznych lub adoptowanych, które zamieszkują w gospodarstwie 

domowym. 

b) w kategorii „Wybór internautów” – książki kucharskie i zestawy akcesoriów 

cukierniczych o wartości min. 500 zł 

2. Gwarantowana pula nagród: 

a) w kategorii „Cudowne słodkie choinki” wynosi wartość 4500 zł i jest zależna od 

wysokości sumy wpływów darowizn na dedykowane konto. Liczba Laureatów może 

ulec zwiększeniu i kończy się wraz z wyczerpaniem puli środków akcji „Słodki smak 

Świąt”.  

b) w kategorii „Wybór internautów” wynosi wartość 1500 zł i jest zależna od wysokości 

sumy wpływów darowizn na dedykowane konto. Liczba Laureatów może ulec 

zwiększeniu i kończy się wraz z wyczerpaniem puli środków akcji „Słodki smak Świąt”.  

3. W przypadku zwiększenia puli środków akcji „Słodki smak Świąt” Laureatami zostają 

Uczestnicy z kolejną liczbą punktów.  

4. Organizator ma prawo przyznać wyróżnienia i nagrodzić je upominkami-niespodziankami. 

5. W przypadku, gdy Uczestnik złoży dwie lub więcej Prac Konkursowych, które zostaną najwyżej 

ocenione w ramach jednej kategorii, wartość przyznanych mu Nagród nie ulega zmianie, a 

kolejnym Laureatem zostaje Uczestnik, którego praca zajmuje następną pozycję na liście 

rankingowej. 

6. Przekazanie Nagród nastąpi do dn. 31.01.2023 r. na adres pocztowy podany w zgłoszeniu.  

7. Nie ma możliwości żądania  równoważności Nagród w formie finansowej, ani ich zamiany.  

8. Nagrody wymienione o łącznej wartości nieprzekraczającej 2000 zł dla jednego Uczestnika, 

jako przyznane w konkursie z dziedziny nauki i sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r podlegają zwolnieniu 

od podatku dochodowego. W sytuacji, gdy łączna wartość otrzymanych Nagród dla jednego 

Uczestnika przekracza 2000 zł, Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną 

o wartości odpowiadającej podatkowi należnemu od łącznej wartości Nagród otrzymanych 

przez danego Uczestnika, która z godnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 roku zostanie pobrana przez Organizatora na poczet 

zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego. 



   
 

§ 7 

Dane osobowe i autorskie prawa majątkowe 

1. Administratorem danych jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Foksal 3/5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Upiekę 

Słodki smak Świąt”.  

2. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu „Upiekę 

Słodki smak Świąt”. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda.  

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej przez zgody. Uczestnicy 

mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; 

do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie 

zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe 

dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Fundacja Polski Instytut 

Filantropii z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5;  info@domydziecka.org 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 

przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia 

roszczeń. 

5. Organizator nieodpłatnie nabywa od Uczestników autorskie prawa majątkowe do Prac 

Konkursowych, tj. prawo do korzystania i rozporządzania nimi bez ograniczeń terytorialnych 

na wszystkich polach eksploatacji. 

6. Uczestnik Konkursu w związku udziałem w Konkursie i przesłanym zdjęciem oraz materiałem 

wideo wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby wizerunek podopiecznych 

Uczestnika zostały wykorzystane przez Organizatora. Zdjęcia mogą być emitowane 

i rozpowszechniany w szczególności na konferencjach, w Internecie, telewizji w tym w ramach 

transmisji i retransmisji w mediach, jak również w przygotowywanych materiałach 

promocyjnych lub reklamowych na wszystkich znanych polach eksploatacji. Nieodpłatne 

zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku na wszystkich 

znanych  polach eksploatacji, a w szczególności  utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek 



   
techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, 

cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 

komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania 

w Internecie),  wystawiania, wyświetlania.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest 

to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia Konkursu, jednakże 

bez uszczerbku dla praw już nabytych przez jego Uczestników.  

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia na stronie internetowej 

Organizatora.  

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej pod adresem 

www.domydziecka.org oraz w siedzibie Organizatora. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 

6. Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela Paulina Chojnacka, adres e-mail 

slodkismakswiat@domydziecka.org, telefon 724-124-641. 

 


