
   

 

REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNA KRAINA MARZEŃ” 

§ 1 

Organizator 

1. Regulamin określa zasady udziału konkursie „Wakacyjna kraina marzeń” (zwanym dalej 

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

dziecka i rodzin zastępczych zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org (zwanych dalej 

„Uczestnikiem”). 

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. Celem Konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży w pieczy zastępczej doświadczenia 

atrakcyjnych wyjazdów wakacyjnych lub wypoczynku w miejscu zamieszkania poprzez 

uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu. 

4. Konkurs realizowany będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Termin trwania Konkursu: 06.06.2022-30.09.2022 

6. Termin składnia wniosków do 27.06.2022. 

7. Termin realizacji darowizny do 15.09.2022. 

8. Termin przesłania sprawozdań z realizacji darowizny do 30.09.2022. 

 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie organizacji czasu wolnego w wakacje, np. wyjazdu 

wypoczynkowego, zakupu sprzętu sportowego, przygotowania infrastruktury sportowej, 

zakup artykułów wykorzystywanych do realizacji zainteresowań lub wypoczynku, dla 

podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin 

zastępczych.  

2. Maksymalna kwota dofinansowania na realizację jednego wniosku jest zależna od liczby dzieci 

pozostających w pieczy zastępczej i wynosi 300 zł na jedno dziecko pozostające w pieczy 



   

zastępczej na moment składania wniosku, które będzie korzystać ze zgłoszonego przedmiotu 

dofinansowania.  

3. Pula dostępnych środków w ramach konkursu wynosi 30 000 zł. Pula może zostać zwiększona 

w sytuacji pozyskania przez organizatora dodatkowych sponsorów na podany cel. 

 

§ 3 

Uczestnictwo 

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

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

do 06.06.2022 i ich profil na Portalu DomyDziecka.org pozostaje aktywny na dzień złożenia 

wniosku oraz dokonały rozliczeń poprzednich akcji i konkursów Portalu DomyDziecka.org 

Fundacji „Polski Instytut Filantropii” (zwany dalej „Uczestnikiem”) 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia, które powinno zawierać 

a) Jedną pracę konkursową wraz z opisem, 

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

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

konkursowej. 

3. Zgłoszenia należy nadesłać na adres Fundacja „Polski Instytut Filantropii”, ul. Szewska 20/4, 

31-009 Kraków dop. DomyDziecka.org w terminie do 27.06.2022 (liczy się data wpłynięcia 

wniosku). 

4. W przypadku nadesłania większej liczby prac przez jednego Uczestnika pod uwagę brana 

będzie jedynie praca pierwsza w kolejności w kopercie.   

5. Zgłoszenia niekompletne, niepodpisane, niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po 

terminie nie będą podlegać ocenie. Nie ma możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku po 

jego złożeniu.  

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 dokonania darowizny 

na rzecz Uczestnika. 

 

 

 

 



   

§ 4 

Zadanie konkursowe 

1. Pracą Konkursową jest praca plastyczna, pt. „Wakacyjna kraina marzeń” przedstawiająca 

mapę/plan wymarzonej, nieistniejącej krainy, w której dzieci chciałyby spędzić wakacje. Do 

pracy plastycznej należy dołączyć tekst o długości min. 3 zdania, który zawierać będzie opis 

przedstawionej krainy. 

2. Praca plastyczna w technice dowolnej musi spełniać następujące warunki: 

- mieć formę mapy/planu  

- być wykonana samodzielnie przez podopiecznego lub podopiecznych Uczestnika 

(dopuszczalna pomoc dorosłych opiekunów w opisie pracy) 

-  nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 

 

§ 5 

Przebieg Konkursu 

1. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną przez zespół Portalu 

DomyDziecka.org w oparciu o kryteria: zgodność z tematem, kreatywność, estetykę pracy, 

czytelność przedstawionych zasad dyscypliny, część wkładu własnego. 

2. Laureatami Konkursu będą Uczestnicy, których prace konkursowe zostaną najwyżej ocenione.  

3. Liczba Laureatów zależna jest od wartości przyznanych darowizn i kończy się 

wraz z wyczerpaniem puli środków finansowych.   

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.07.2022 na stronie internetowej 

www.domydziecka.org. 

5. Z Laureatami zostanie podpisana umowa darowizny finansowej w kwocie określonej 

przez Organizatora na realizację zawartych w formularzu zgłoszeniowym pozycji. 

6. Przekazanie darowizny nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy darowizny przez 

Uczestnika i Organizatora na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. 

7. Niepodpisanie umowy darowizny jest równoznaczne z wykluczeniem z grona Laureatów 

i nieprzekazaniem przez Organizatora dofinansowania.  

8. Laureat musi rozliczyć wykorzystanie darowizny do dnia 30.09.2022 r. przesyłając na adres 

Fundacja „Polski Instytut Filantropii”, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków poniższe dokumenty: 

a) Sprawozdanie finansowe (zał. nr 2) 

b) Fotografie przedstawiające wykorzystanie przez podopiecznych przedmiotu 

dofinansowania (min. 4 fotografie bez widocznej twarzy dzieci) 

http://www.domydziecka.org/


   

c) Kopie dokumentów księgowych wystawionych na Laureata (faktury, rachunki) z adnotacją 

o źródle finansowania: Sfinansowano ze środków Portalu DomyDziecka.org Fundacji 

„Polski Instytut Filantropii”. Data zakupu nie może być wcześniejsza niż data podpisania 

umowy darowizny. 

9. Wszelkie ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania darowizny pokrywa 

Laureat. 

§ 6 

Dane osobowe 

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 „Wakacyjna 

kraina marzeń”.  

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

kraina marzeń”. 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. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną bezterminową zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora Pracy Konkursowej oraz przedstawionych przez Uczestnika fotografii 

w Internecie, telewizji, materiałach promocyjnych. 

 

 

 



   

§ 7 

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 

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

 


