
REGULAMIN AKCJI 
„Słodki Dzień Dziecka edycja IV”  

i KONKURSU pt. „Jestem Wolontariuszem – Pomagam Innym”  
 
 
I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorami akcji „Słodki Dzień Dziecka edycja IV”, zwanej dalej [ Akcja] oraz konkursu 
plastycznego  pt. „ Jestem Wolontariuszem – Pomagam Innym”, zwanego dalej [Konkurs] są: 
 
1. Wawel Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Warneńczyka 14, 30-520 
Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014525, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154, 
Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi: 7 498 775,00 zł, zwana dalej [Wawel SA]. 
 

2. Fundacja WAWEL Z RODZINĄ, z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Warneńczyka 14, 
30-520 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( rejestru fundacji i przedsiębiorców) 0000321870, 
zwana dalej [Fundacja WAWEL Z RODZINĄ]. 
 
 
II. OBSZAR I CZAS TRWANIA AKCJI 
 
Akcja zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie od dnia  
5 maja 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku. 
 
 
III. ZASADY AKCJI 
 
1.   Akcja skierowana jest do publicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, 
zwanych dalej [Domami Dziecka]. Lista Domów Dziecka dostępna jest na stronie 
internetowej Wawel SA: www.wawel.com.pl i Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: 
www.fundacjawawel.pl  i obejmuje 445 placówek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
2.   Każdy Dom Dziecka z listy opisanej w pkt.1 powyżej, otrzyma od Fundacji WAWEL Z 
RODZINĄ zestaw słodyczy, opisany w rozdziale VI punkt 1a.  

 
3   Dodatkowo, za pośrednictwem strony internetowej WAWEL SA: www.wawel.com.pl i 
Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: www.fundacjawawel.pl zostanie ogłoszony KONKURS 
plastyczny pt. „Jestem Wolontariuszem – Pomagam Innym”,  skierowany do Domów Dziecka 
z listy opisanej w pkt. 1 powyżej. Trzy Domy Dziecka, których prace plastyczne zdobędą 
największą liczbę głosów otrzymają nagrodę główną, opisaną w rozdziale VI punkt 1b, którą 
jest pobyt wakacyjny dla dzieci w miejscowości Białka Tatrzańska. Nagroda główna 
ufundowana jest przez Fundację WAWEL Z RODZINĄ.  
 



IV. OPIS KONKURSU  

1. Uczestnicy  

Konkurs skierowany jest do wszystkich Domów Dziecka z listy opisanej w rozdziale III  
punkt 1.  

2. Postanowienia ogólne i zasady Konkursu 
 
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez wychowanków Domów Dziecka, 
prac plastycznych pt. „Jestem Wolontariuszem – Pomagam Innym”.   
 
3.  Obszar i czas trwania Konkursu 
 
Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie od dnia 
5 maja 2011 roku do dnia 26 czerwca 2011 roku. 
 
4. Przebieg Konkursu 
 
a)  Praca konkursowa powinna zostać umieszczona w formacie jpg na stronie internetowej 
Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: www.fundacjawawel.pl. 
 
b) Termin umieszczania prac na stronie internetowej Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: 
www.fundacjawawel.pl  upływa dnia 23 czerwca 2011 roku. 
 
c)  Prace Konkursowe będą oceniane przez Uczestników opisanych w rozdziale V niniejszego 
Regulaminu w terminie od dnia 5 maja 2011 roku do dnia 26 czerwca 2011 roku. 
 
d) Lista trzech zwycięskich Domów Dziecka zostanie podana w terminie do dnia 28 czerwca 
2011 roku na stronie internetowej Wawel SA: www.wawel.com.pl i Fundacji WAWEL Z 
RODZINĄ: www.fundacjawawel.pl. Każdy z Domów Dziecka zostanie powiadomiony 
telefonicznie o zwycięstwie do dnia 29 czerwca 2011 roku. 
 
5.  Opis pracy konkursowej. 
 
a) Praca konkursowa powinna przedstawiać wyobrażenia dzieci na temat pracy wolontariusza, 
lub ich własne doświadczenia w pracy w charakterze wolontariusza. Może być wykonana 
każdą techniką, na dowolnym materiale i dowolnej wielkości. Jej zdjęcie musi być 
umieszczone na stronie internetowej Fundacji WAWEL Z RODZINĄ  
www.fundacjawawel.pl wg zasad opisanych w rozdziale IV punkt 4a.  
 
b)  Każdy z Domów Dziecka może wysłać nieograniczoną liczbę prac. 
 
 
V. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która w okresie od dnia 5 maja 
2011 roku do 26 czerwca 2011 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji 
WAWEL Z RODZINĄ  www.fundacjawawel.pl odda swój głos na dowolnie wybraną 
pracę plastyczną zamieszczoną na stronie internetowej Fundacji WAWEL Z 
RODZINĄ  www.fundacjawawel.pl [PRACA]. W przypadku podania adresu poczty 
elektronicznej pozwalającego na identyfikację Uczestnika (tzn. adres poczty 
elektronicznej zawiera pełne imię i nazwisko), warunkiem uczestniczenia w 
Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  
zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 



101, poz.926 z 2002 r. z późn. zm. Treść oświadczenia: „oświadczam, że mam 
ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wawel SA z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14 i Fundację WAWEL Z RODZINĄ z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14 przekazanych przeze mnie 
danych osobowych dla celów Konkursu i Akcji. Przyjmuję do wiadomości, że moje 
dane osobowe przetwarzane są przez Wawel SA i Fundację WAWEL Z RODZINĄ w 
celach marketingowych i mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom 
współpracującym z Wawel SA i Fundacją WAWEL Z RODZINĄ przy realizacji 
Konkursu i Akcji, a także, iż jestem uprawniony/a do dostępu do swoich danych i ich 
poprawiania, a dane osobowe podaję dobrowolnie”. 

            Wyrażenie zgody na powyższe znajduje się na stronie internetowej Fundacji WAWEL   
 Z RODZINĄ:  www.fundacjawawel.pl. 
 
2. Prawidłowo oddany głos powinien zawierać: wskazanie pracy, na którą głos jest oddany  

[Pracę] oraz adres mailowy Uczestnika, na który zostanie wysłany kupon opisany w 
rozdziale VII. 

 
3. Każdy z Uczestników może oddać tylko jeden głos na daną Pracę. 
 
 
VI.  UPOMINKI I  ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 
 
1. Upominkami w Akcji i Konkursie  są: 
 
a) zestaw słodyczy, na który składa się pakiet o wadze 13,844 kg i wartości 327,70 zł w skład, 
którego wchodzą następujące wyroby: Czekolada nadziewana Złoty Kasztanek (waga 7,344 
kg, ilość 72 sztuki, wartość 193,95 zł), Michałki Zamkowe (waga 2,50 kg, wartość 61,48 zł), 
cukierki Kolonialne (waga 4,00 kg, wartość 72,27 zł) zwane dalej [Pakiet słodyczy]. 
 
b) nagroda główna - pobyt wakacyjny: 
dla 15 wychowanków z trzech Domów Dziecka, po 5 wychowanków z każdego Domu 
Dziecka, z których to Domów Dziecka praca plastyczna otrzyma największą liczbę głosów 
zostanie ufundowany pobyt wakacyjny w miejscowości Białka Tatrzańska w terminie od 
10.07.2011 r. do 15.07.2011 r., organizowany przez Biuro Podróży Obieżyświat z siedzibą 
przy ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie. Pobyt wakacyjny przygotowany jest dla dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat. 
 
2. Każdy z Domów Dziecka otrzyma Pakiet słodyczy opisany w rozdziale VI pkt  1a)    

najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. 
 
3.  Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora Dom Dziecka w terminie do 3 dni od daty 
powiadomienia tj. do dnia 1 lipca 2011 roku nie wytypuje pięciu wychowanków, którzy będą 
mogli wyjechać na wyjazd wakacyjny, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania 
nagród Domom Dziecka, których prace znajdują się na kolejnym miejscu pod względem 
ilości otrzymanych głosów.    
 
4. Prawa do upominków w postaci określonych powyżej Pakietów słodyczy nie można 

wymienić na ekwiwalent pieniężny.  
 
 
VII. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma drogą mailową kupon uprawniający do odebrania w 
sklepach firmowych Wawel SA filiżanki czekolady klasycznej o pojemności 90 ml 



ufundowany przez Wawel SA. Realizacja kuponu możliwa jest w terminie od 5 maja 2011 
roku do 31 sierpnia 2011 roku.  
 
Lista sklepów firmowych Wawel SA, w których  można zrealizować kupon: 
 
Kraków: ul. Kalwaryjska 19-21, tel.(12) 656-66-02 
Kraków:  Zamek Królewski, Wawel 9, tel.:(12) 422 05 90 
Kraków:  ul. Wielopole 12, tel. (12) 422 00 88 
Katowice: ul. Warszawska 1, tel. (32) 253-68-82 
Lublin: ul. Chopina 15, tel. (81) 532-88-60 
Tarnów: ul. Krakowska 11, tel. (14) 627-84-53 
Zakopane: ul. Gen. Galicy 1A, tel: (18) 201-70-71 
Jelenia Góra: ul. 1 Maja 28, tel: (75) 712-38-36   
Poznań: ul. Wrocławska 21, tel. (61) 853-03-67 
Dobczyce: Rynek 21, tel: (12) 272-70-05 
Łódź: ul. A. Struga 5, tel. (42) 632-93-18 
Bydgoszcz: Gdańska 55 tel. (52) 323-81-42 
Sosnowiec: ul. Modrzejowska 10, tel. (32) 290-55-63 
Warszawa: ul. Królewska 2, tel. (22) 828-14-99 
Opole: ul. 1 Maja 3-5, tel. (77) 421-00-49 
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
1. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich prac na stronie internetowej 
WAWEL SA: www.wawel.com.pl i Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: 
www.fundacjawawel.pl oraz w publikacjach prasowych informujących o Konkursie. 
 
3.  Wysłanie głosu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego 
Regulaminu. 
 
4. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie 

internetowej WAWEL SA: www.wawel.com.pl i Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: 
www.fundacjawawel.pl. 

 
 


