
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szczęśliwe Podwórka. Wygraj nagrodę  pieniężną ufundowaną   
ze środków zebranych podczas wernisażu Kalendarza Virako 2015” i jest zwany dalej: "Konkursem".  
 
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Virako Szczęśliwe Podwórka, z siedzibą w Łodzi 90-330, al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 76, NIP: 7282797911, REGON: 101789357, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w 
Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000510449, zwana dalej Organizatorem.  
 
3. Konkurs zostanie ogłoszony w Internecie, na stronach: 

a) http://szczesliwepodworka.pl/ 
b) http://www.facebook.com/VirakoFundacja  
c) http://www.facebook.com/KalendarzVirako 
d) w mediach oraz  
e) za pomocą powiadomień wysyłanych bezpośrednio do wybranych przez Organizatora Świetlic 

Środowiskowych  
 
4. Termin dostarczenia prac konkursowych w dniach 23 września – 20 października 2014 roku (do godziny 
23:59:59).  
 
5. Zwycięzca wyłoniony zostanie przez Organizatora do dnia 15-go listopada 2014 roku. Wyniki konkursu 
ogłoszone zostaną na stronach: 

a) http://szczesliwepodworka.pl/ 
b) http://www.facebook.com/VirakoFundacja  
c) http://www.facebook.com/KalendarzVirako.  

 
6. Gwarantowana wysokość nagrody  („Nagroda Główna”) 10 tysięcy złotych dla każdego z wyłonionych 
zwycięzców.  Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia więcej niż jednego zwycięzcy. 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda organizacja (stowarzyszenie, fundacja) 
prowadząca na terenie Polski placówkę opiekuńczą dla dzieci i młodzieży działającą na zasadach świetlicy 
środowiskowej („Placówka”), reprezentowana przez upoważnioną osobę fizyczną, która:  
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych na rzecz danej organizacji.  
b) nie jest pracownikiem Virako.  
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  
a) Stowarzyszenie lub fundacja biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 
pkt 1.  
b) dostarczenie w dniach 23 września – 20 października 2014 na adres:  
biuro@szczesliwepodworka.pl lub  
Fundacja Virako Szczęśliwe Podwórka 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76 
90-330  Łódź  
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następujących dokumentów:  
1. Opis wraz z kosztorysem programu/projektu wychowawczo-dydaktycznego dla dzieci/młodzieży w 
swojej Placówce, którego realizacja zawiera się w kwocie przeznaczonej na Nagrodę Główną. Ponadto w 
opisie muszą być zawarte: harmonogram projektu i termin jego realizacji, liczba uczestników 
(podopiecznych) biorących w nim udział, cel dydaktyczny jaki ma być osiągnięty poprzez realizację 
projektu.  
2. Krótki opis Placówki - zakres prowadzonej działalności, liczba dzieci pozostających stale pod opieką, 
liczba opiekunów, ewentualne problemy materialne z jakimi Placówka się boryka.  

3. Dokumenty statutowe Uczestnika.  

4. Oświadczenie o akceptacji przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulamin oraz zgodę Uczestnika 
na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  
 

§ 3 
NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest:  
Nagroda Główna w wysokości 10 tysięcy złotych.  
Nagroda zostanie ufundowana ze środków pozyskanych podczas wernisażu Kalendarza Virako 2015 lub z 
innych środków organizatora.  
 
2. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody/nagród („Nagroda 
Dodatkowa”), tj. dodatkowej kwoty pieniężnej na realizację wybranych przez zwycięską Placówkę celów 
statutowych związanych z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej.  
 
3. Realizacja Nagrody Głównej oraz Nagrody Dodatkowej musi zostać udokumentowana za pomocą 
rachunków bądź faktur VAT przedstawionych Organizatorowi w przedstawionym przez niego terminie 
pod rygorem cofnięcia obu Nagród.  
 
4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy zgłosili swoje projekty 
Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z osób 
wybranych przez Organizatora.  
 
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną 
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i 
interpretacji rozstrzyga Organizator.  
 
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź zwykłą w ciągu 7 
(siedmiu) dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres.  
 
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą 
elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania 
powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej.  
 
9. Nagroda Główna zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu do dnia 31 marca 2015 roku.  
 
10. Nagroda Dodatkowa przekazana zostanie Zwycięzcy Konkursu w terminie uzgodnionym przez 
Organizatora wskazanym po rozstrzygnięciu Konkursu.  
 
11. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przekazanej nagrody obciąża Zwycięzcę 
Konkursu.  
 



§ 4 
DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 
osobowych, tj.: nazwy organizacji prowadzącej Placówkę, numeru KRS, NIP, Regon, adresu siedziby, 
adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych bankowych niezbędnych do 
przekazania nagrody.  
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie  http://szczesliwepodworka.pl/ 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia mu dodatkowych dokumentów związanych z 
działalnością Zwycięzcy Konkursu, celem oceny sytuacji finansowej Placówki.  
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