
REGULAMIN KONKURSU 

Podkarpackie okiem dziecka

I. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy  Regulamin („Regulamin”)  określa  zasady i  warunki  uczestnictwa w konkursie  pod
nazwą „Podkarpackie okiem dziecka”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Podkarpackie Stowarzyszanie dla Aktywnych
Rodzin  (PSAR),  ul.  3  maja  9,  39-120  Sędziszów  Młp.,  NIP:  5170371732  zwany  dalej
„Organizatorem”. 

3.  Celem  konkursu  jest  popularyzacja  różnych  zakątków  województwa  Podkarpackiego  oraz
wzbudzanie  poczucia  przynależności  i  identyfikacji  dzieci  z  jej  szeroko  pojętym  dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym.

4.  Uczestnikiem  Konkursu,  zwanym  dalej  „Uczestnikiem”,  może  być  każda  osoba  fizyczna
zamieszkała na terenie Polski, która w terminie wskazanym w punkcie II.  Regulaminu, weźmie
udział w konkursie.

5. Nagrody otrzymają odpowiedzi konkursowe wybrane przez jury.

6. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki
Regulaminu Konkursu.

7.  Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  posiadanie  adresu  zamieszkania  na  terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Konkurs rozpoczyna się w dniu  30.07.2021  po opublikowaniu postu konkursowego na profilu
Organizatora w serwisie Facebook, a kończy się w dniu  05.08.2021 o godz. 23:59 (dalej: „Czas
trwania Konkursu”). 

9.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  w  dniu 06.08.2021 w  formie  komentarza  pod  postem
konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook. 

10. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Warunki uczestnictwa

1.  Konkurs  odbędzie  się  na  profilu  portalu  Gdziecko.pl  na  Facebooku:
https://www.facebook.com/gdziecko. 

2.  Zgłoszenia  do  Konkursu  będą  przyjmowane  w  komentarzach  do  postu  konkursowego
opublikowanego  przez  Organizatora  na  osi  czasu  profilu  Gdziecko.pl -
https://www.facebook.com/gdziecko.

3.   W Konkursie  może  wziąć  udział  każda  osoba  fizyczna  mająca  miejsce  zamieszkania  na
terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca
indywidualny profil w serwisie Facebook (dalej: „Uczestnik”).

4.  Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5.  Warunkiem  przeprowadzenia  Konkursu  jest  wzięcie  w  nim  udziału  przez  co  najmniej  10
Uczestników.

6.  W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  bez  względu  na  podstawę
zatrudnienia  oraz  ich  zstępni,  wstępni,  rodzeństwo,  małżonkowie,  rodzice  małżonków i  osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

https://www.facebook.com/gdziecko.
https://www.facebook.com/gdziecko


7. W Konkursie nie biorą udziału Zgłoszenia zawierające: a. treści wulgarne, obraźliwe, polityczne,
propagandowe, religijne lub sprzeczne z prawem, b. naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich,
w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie c. treści reklamowe, z wyłączeniem treści
reklamowych dotyczących marki, produktów i działalności Organizatora.

8.  Uczestnik  przesyłając  Zgłoszenie  oświadcza  i  gwarantuje,  że  rozwiązanie  Zadania
konkursowego  jest  wynikiem  jego  osobistej  twórczości,  nie  narusza  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób
trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik jest w
pełni  uprawniony  do  zgłoszenia  rozwiązania  Zadania  konkursowego  i  nie  jest  ono  obciążone
żadnymi prawami osób trzecich.

9.  Zgłoszenia,  które  nie  będą spełniały  wymogów określonych w Regulaminie  lub  nie zostaną
przesłane w Czasie trwania konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.

10. Każdy Uczestnik może mieć jedno Zgłoszenie w ramach Konkursu. W przypadku większej
ilości Zgłoszeń na rzecz jednego Uczestnika, w Konkursie bierze udział chronologicznie pierwsze
prawidłowe Zgłoszenie.

III. Zadanie konkursowe

1.  Zadanie  konkursowe  polega  na  zamieszczeniu  w  komentarzu  pod  postem  zdjęcia  pracy
plastycznej  wykonanej  przez  dziecko  w dowolnej  technice, która  przedstawia  dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze województwa podkarpackiego.

2. Rozwiązanie konkursowe należy opublikować na stronie internetowej Organizatora w serwisie
Facebook w czasie trwania konkursu (Zgłoszenie). 

IV. Zasady przyznawania nagród

1.  W  celu  wyłonienia  zwycięzcy  oraz  zapewnienia  nadzoru  nad  prawidłowym  przebiegiem
Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej: Komisja).

2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów regulaminowego składu Komisji.

3. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: a. zgodność z Zadaniem
konkursowym, b. oryginalność, c. pomysłowość.

4. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez skład Komisji. Protokół będzie
przechowywany w siedzibie Organizatora.

5. Komisja wybierze 10 zwycięzców Konkursu spośród przesłanych Zgłoszeń, a zwycięzcy zostaną
dodatkowo  poinformowani o  wynikach  w  dniu  ich  ogłoszenia  poprzez  wiadomość  prywatną
wysłaną za pośrednictwem serwisu Facebook na konto, z którego przesłano Zgłoszenie.

6. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac konkursowych: 

 nagroda  za  zajęcie  pierwszego  miejsca:  Rodzinna  gra  planszowa  „Miasto  skarbów  –
odkrywanie  tajemnic  pewnego  miasta”  +  losowo  wybrana  książeczka  z  serii  dla
przedszkolaków wydawnictwa PSAR 

 nagroda za zajecie drugiego miejsca: 3 książeczki z serii dla przedszkolaków  wydawnictwa
PSAR: 1 sztuka „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków cz.1”, 1 sztuka „Rzeszowskie
spacery dla przedszkolaków”, 1 sztuka „Małopolskie wędrówki dla przedszkolaków”.

 nagroda  za  zajęcie  trzeciego  miejsca:  2  książeczki  z  serii  dla  przedszkolaków
wydawnictwa PSAR: 1 sztuka „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków cz. 1”, 1 sztuka
„Małopolskie wędrówki dla przedszkolaków”.

 nagrody za zajęcie miejsc od cztery do dziesięć: losowo wybrana książeczka z serii dla
przedszkolaków wydawnictwa PSAR.



7. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe – w sumie 10 osób. Każdy uczestnik może
umieścić 1 komentarz z odpowiedzią.

8. Organizator ogłosi wyniki konkursu następnego dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu.
Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści na profilu na Facebooku.

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

10. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do odbioru nagrody w terminie do 13.08.2021 r., osobiście
w biurze stowarzyszenia PSAR przy ulicy Wspólnej 1a, 35-205 Rzeszów, w godzinach pracy biura
stowarzyszenia od 8.30 do 14.30. Organizator nie ponosi kosztów wysyłki nagród.

11.  W  przypadku  braku  zgłoszenia  Laureata  we  wskazanym  terminie,  nagrody  pozostają  do
wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

V. Odpowiedzialność organizatora, reklamacje

1. Organizator obowiązany jest w ciągu  7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać
Nagrodę Zwycięzcy.
2. Reklamacje  odnośnie  przebiegu  Konkursu  mogą  być  zgłaszane  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na adres e-mail Organizatora: biuro@psar.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia
konkursu.
3. Reklamacja  zostanie  rozstrzygnięta  w  terminie  10  dni  od  jej  prawidłowego  złożenia
Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4. Prawidłowo  złożona  reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko  oraz  adres  mailowy
Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w
reklamacji.
6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest  Organizator.  Dane  będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U.  2002  r.,  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.).  Uczestnicy  Konkursu  mają  prawo  do  kontroli
przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj.
prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych
osobowych.
2. Podanie  przez  Uczestnika  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania  na
terytorium  Polski,  numer  telefonu)  dla  celów  związanych  z  Konkursem  jest  dobrowolne,  ale
niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
3. Uczestnicy  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  zamieszczenie  imienia  i  nazwiska  Uczestnika
Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com.
4. Uczestnicy  Konkursu  poprzez  przystąpienie  do  udziału  w  Konkursie  wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu.
Dane  osobowe  udostępnione  przez  Uczestnika  będą  przetwarzane  w  celu  prawidłowego
przeprowadzenia konkursu.

VII .Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do
żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.



2. Konkurs nie jest  grą  losową,  loterią fantową,  zakładem wzajemnym ani  loterią  promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z
serwisem  społecznościowym  Facebook®  ani  jego  właścicielem  czy  administratorem.  Serwis
Facebook® nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niniejszy  Konkurs.  Wszelkie  pytania,  komentarze
oraz skargi  i  reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora,  a w
żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.


