
Regulamin 

Konkurs Wygraj śpiewniki dla swojej parafii 

27/05/2019 - 03/06/2019 

 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie: Wygraj śpiewniki dla swojej parafii, 
organizowanym przez Fundację Orszak Trzech Króli (dalej zwana: Fundacją).  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Wygraj śpiewniki dla swojej parafii” (dalej: „Konkurs”) oraz 
fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Orszak Trzech Króli, z siedzibą w 
Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367605, NIP: 952-20-98-422, (dalej: 
„Organizator”). 
 

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.  Konkurs rozpocznie się 27.05.2019 r. o godz. 09:00 i zakończy 03.06.2019 r. o 
godzinie 13:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania 
nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na 
postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
realizacji Konkursu zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją 
tego kontaktu. Brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu 
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie 

 
2.  W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, to znaczy niedopuszczalne 

jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub przy 



pomocy robotów informatycznych. 
 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i 
przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi 
powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 
członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 
rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie 

dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest 
związana warunkami Regulaminu. 

 
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swój adres e-mail oraz konto na 

Facebooku. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta 
fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane 
osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.   

 
6. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez umieszczenie nazwy, wybranej przez 

Uczestnika parafii oraz miejscowości w komentarzu pod postem zamieszczonym 
przez Organizatora, w określonym w Regulaminie czasie. Post zostanie 
umieszczony na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku, to jest: 
https://www.facebook.com/Orszak.Trzech.Kroli/ 

 
7. Zwycięzcy konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich szczegółowych 

danych oraz podpisanie potrzebnych zgód poprzez wiadomość prywatną w kanale 
facebook.  

 
8. Nie przesłanie odpowiedzi zwrotnej zawierającej wszystkie wymagane dane oraz 

zgody skutkuje przejściem nagrody na osobę, która wstawiła komentarz o 
następnej w kolejności największej liczbie polubień. 

 
9. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie następujących danych: 

a) Imię i nazwisko 
b) Adres korespondencyjny:  
c) Adres e-mail:  

d) miejscowość w której wykonane zostało nagranie 
e) podpisanie i odesłanie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(RODO) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadczam, że zapoznałem 
się z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na 
stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo” 



 

 

§ 4. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs przebiegał będzie na funpage’u Organizatora 
(https://www.facebook.com/Orszak.Trzech.Kroli/) w czasie określonym w § 2.p. 1. 
Regulaminu. 

2. Konkurs będzie polegał na zdobyciu jak największej ilości polubień pod swoim 
komentarzem zawierającym nazwę parafii, której uczestnik chciałby podarować śpiewniki 
oraz nazwę miejscowości w której parafia się znajduje (np. poprzez udostępnianie 
konkursu na swoim profilu, zachęcanie znajomych do głosowania). Zwycięzcą jest osoba 
fizyczna biorąca udział w konkursie. 

3. Zakończenie konkursu nastąpi 3 czerwca 2019 o godz. 13:00. 

4. Wyniki ogłoszone zostaną za pośrednictwem oficjalnego profilu Orszaku Trzech Króli w 
portalu Facebook do 07.06.2019. Po otrzymaniu szczegółowych danych od zwycięzców 
zostaną one opublikowane również na stronie internetowej Organizatora. 

5. Ostateczne wyniki ukażą się na stronie www.orszak.org Orszaku Trzech Króli 10 
czerwca 2019. 

6. Nagrodą w konkursie są śpiewniki – 8-stronicowe, monochromatyczne, wydawnictwo 
z 2019 roku, zawierające 17 pieśni eucharystycznych. Za zajęcie I miejsca – 300 szt. 
śpiewników, za zajęcie II miejsca – 200 szt. śpiewników, za zajęcie III-X miejsca – po 100 
szt. śpiewników. 

7. Nagrodę zwycięzca otrzyma kurierem  do 18 czerwca 2019 r.   

§ 5. GŁOSOWANIE 

1. Głosowanie będzie odbywało się na oficjalnym profilu Fundacji Orszak Trzech Króli 
pod postem ogłaszającym start konkursu i zapraszającym do głosowania. 

2. Głosowanie będzie polegało na polubieniu komentarza (z nazwą parafii) na który 
chcemy zagłosować. 

3. Nad przebiegiem głosowania będzie czuwać 3-osobowa Komisja powołana przez 
Organizatora. 

4. Głosowanie zostanie zakończone 03.06.2019 o godz. 13:00. O tej godzinie Komisja 
powołana przez Organizatora zakończy konkurs wykonując zdjęcia ekranu ze 
wszystkimi komentarzami (tzw. Screen shot). Polubienia oddane po tej godzinie nie 
będą wliczały się do wyników konkursu. 

5. Nagrody zostaną przyznane na podstawie zliczonych ilości polubień pod 
zamieszczonymi w komentarzach filmami. Komisja dokona podliczeń na podstawie 
wykonanego po godz. 13:00 zrzutu ekranu (screen shot) i na jego podstawie przyzna 
nagrody. 



6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszej kolejności na oficjalnym profilu 
Fundacji Orszak Trzech Króli w portalu Facebook. Do wyników zostaną dołączone 
poglądowe zdjęcia screen shot uzasadniające podjętą decyzję. Wyniki zostaną 
opublikowane również na oficjalnej stronie Fundacji Orszak Trzech Króli 
(www.orszak.org) w zakładce konkursy, a także na stronie www.bozecialo.info.pl w 
zakładce konkurs. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż posługuje się swoim prawdziwym 
kontem Facebook. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec 
Organizatora za wady prawne, w szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować 
przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. 
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
materiałów oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości 
zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz Orszakiem 
Trzech Króli. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie Konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku nie 
zgłoszenia się do udziału w nim przynajmniej 5 osób. 

4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Organizatora www.orszak.org oraz www.bozecialo.info.pl.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów 
organizacyjnych i promocyjnych konkursu. Dane Uczestników Konkursu będą 
chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 
883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który 
jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 
(DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla 
wzięcia udziału w Konkursie.  

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 
treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na 
potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na 
stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo 

8. Uczestnik, który otrzyma powiadomienie o zwycięstwie w konkursie, ale nie prześle 
swoich danych wymienionych w § 2, p.9, w ciągu 3 dni od daty otrzymania 
wiadomości dobrowolnie zrzeka się otrzymanej nagrody.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2019 roku. 



10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 
konkursu. 

 


