
AKTUALIZACJA REGULAMINU W DN. 29.10.2021
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu jest Fundacja LUB Drama z siedzibą przy ul. Makowej 15
a, 20-442 Lublin oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4
m. 9, 20-113 Lublin.

2. Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą na ul.
Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/zaprzyjaznijsiezrodzina/ (zwanej
dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest uczestnictwo w jednym z ośmiu webinariów
zrealizowanych w projekcie Zaprzyjaźnij się z rodziną.

3. Dodatkowym zadaniem konkursowym jest polubienie fanpage’u Zaprzyjaźnij się z
rodziną oraz napisanie w komentarzu pod postem konkursowym pomysłów na to, jak
uczestnicy (ich rodziny) rozwijają się w trzech obszarach życia: ja jako osoba, ja w
relacji małżeńskiej i ja jako rodzic. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną
propozycję odpowiedzi.

4. Konkurs trwa od dnia 20 października 2021 roku godz. 00:00 do 20 listopada 2021
godz. 23:59.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.
6. Nagrodą za uczestnictwo w webinarium są Rodzinne ćwiczenia rozwojowe, które

uczestnicy otrzymają na podany podczas zapisu na webinarium adres e-mail.
7. Osoby, które wykonają dodatkowe zadanie konkursowe zostaną nagrodzone jedną z

35 nagród
8. Zwycięzcy zadania konkursowego zostaną wyłonieni przez jury poprzez wybranie

najlepszych pomysłów na rozwój.
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
10. Organizatorzy zwracają uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie

kultury w komentarzach.
11. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą

brały udziału w konkursie,
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu

łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
Facebook.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.

https://www.facebook.com/zaprzyjaznijsiezrodzina/


§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest uczestnictwo 10 rodzin w wydarzeniu “Weekend
dla rodziny”, który odbędzie się 11-12 grudnia 2021 roku w Centrum Dobrego
Wychowania w Motyczu Leśnym (zwany dalej “Nagrodą Główną”). Podczas
rodzinnego weekendu odbędą się następujące wydarzenia:

a) integracja i poznanie rodzin,
b) warsztat pt. "Nie trać czasu - masz rodzinę" - warsztat ma na celu ćwiczenie

konkretnych umiejętności rodzin i zainspirowanie ich do różnorodnego
spędzania czasu wolnego,

c) warsztat pt. "Budowanie sieci wsparcia rodzin wokół mnie" - ma na celu
ukazanie wartości grupy wsparcia oraz zachęcenie uczestników do bycia
liderami w swoich środowiskach,

d) animacja dla rodzin - ma na celu zapewnienie opieki dla dzieci w czasie, gdy
rodzice będą korzystać z warsztatów dla rodziców bez udziału dzieci,

e) rodzinna gra terenowa - gra stworzona specjalnie dla rodzin, w sprzyjającym
otoczeniu w celu dobrze spędzonego czasu z rodziną,

f) sesje fotograficzne - mają na celu zrobienie pamiątkowych, świątecznych
zdjęć rodzinom. Zdjęcia te będą służyły w promocji treści stworzonych w
ramach projektu w późniejszym czasie (również po jego zakończeniu).

W razie niesprzyjających warunków dotyczących pandemii, możliwie wszystkie
zaplanowane w tym punkcie zadania odbędą się on-line.

2. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie jest 10 rodzinnych sesji fotograficznych
(fotografie, za zgodą odbiorców, będą wykorzystane do dalszej promocji działań
projektowych i fundacyjnych) oraz 15 gier budujących relacje rodzinne (zwany dalej
“Nagrodą Dodatkową”).

3. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody w postaci Rodzinnych
ćwiczeń rozwojowych w formie PDF.

4. Wyniki zadania Konkursowego zostaną ogłoszone w przeciągu 7 dni kalendarzowych
od zakończenia Konkursu.

5. Po ogłoszeniu wyników, należy skontaktować się z Organizatorami poprzez media
społecznościowe, w celu odebrania nagród. Jeśli w przeciągu trzech dni
Organizatorzy nie otrzymają wiadomości, nagroda przepada - nagrodzeni zostają inni
uczestnicy Konkursu.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda
przepada.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane
przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych
uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

8. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.

9. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

10. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie



fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z
konkursu.

§ 4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub
rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres
zaprzyjaznijsiezrodzina@gmail.com.

2. Za reklamację uznaje się również brak możliwości odebrania Nagrody Głównej.
3. Zwycięzca, w przeciągu 5 dni kalendarzowych, ma prawo do złożenia reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie

reklamacji. W tytule wiadomości prosimy wpisać w tytule “Konkurs - Zaprzyjaźnij się
z rodziną”.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni kalendarzowych od daty ich
wpłynięcia.

§ 5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
Fundacja LUB Drama z siedzibą przy ul. Makowej 15 a, 20-442 Lublin oraz Fundacja
Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4 m. 9, 20-113 Lublin.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej “RODO”). Dane zostały
zebrane przez fanpage “Zaprzyjaźnij się z rodziną” na Facebooku.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w
tym wydania Nagrody, a także przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikających z przepisów prawa.

§ 6. PODSUMOWANIE KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
regulaminu.

mailto:zaprzyjaznijsiezrodzina@gmail.com

