REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU
„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA V”
Postanowienia ogólne

I.
§1

Konkurs na zaprojektowanie najbardziej oryginalnej laleczki jest integralną częścią
kampanii „Wszystkie Kolory Świata”, opracowanej i przygotowanej przez Stowarzyszenie
Polski Komitet Narodowy UNICEF, zwany w dalszej części UNICEF.
II.

Cel konkursu
§2
Celem konkursu jest wybranie najciekawszego i najbardziej oryginalnego projektu
charytatywnej laleczki przygotowanej przez dzieci w ramach projektu „Wszystkie Kolory
Świata”.

III.

Uczestnicy konkursu
§3
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki, które zarejestrowały się do V edycji
projektu „Wszystkie Kolory Świata” poprzez stronę internetową i widnieją wśród placówek
edukacyjnych na stronie V edycji Akcji. V edycja akcji realizowana jest w roku szkolnym
2018/2019.

IV.

Zasady uczestnictwa
§4
a) W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie placówki, które zarejestrowały się do
programu „Wszystkie Kolory Świata” poprzez formularz na stronie internetowej Akcji.
Nagroda w konkursie przysługuje wyłącznie tym placówkom, które zgłosiły się do
projektu, zrealizowały go i złożyły sprawozdanie potwierdzające przeprowadzenie
działań opisanych w regulaminie akcji.
b) Udział w konkursie jest bezpłatny.
c) Każda placówka może zgłosić do konkursu tylko jedną laleczkę.
d) Zgłoszenia do konkursu dokonuje koordynator projektu w placówce, bądź
upoważniona przez niego osoba, posiadająca wszystkie niezbędne do zgłoszenia
informacje.
e) Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez zamieszczenie przez koordynatora lub
upoważnioną przez niego osobę, zdjęcia wybranej laleczki w specjalnie przygotowanej
aplikacji konkursowej na specjalnie dedykowanej temu stronie internetowej.
Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania aktywnego konta na profilu
społecznościowym Facebook.
f) Osoba zgłaszająca placówkę do konkursu w celu dokonania zgłoszenia musi
przygotować: zdjęcie laleczki reprezentującej szkołę (w formacie JPEG max 10MB),
dokładną nazwę placówki, imię i nazwisko koordynatora akcji w placówce, adres emailowy koordynatora lub szkoły.
g) Zdjęcie konkursowe laleczki powinno ukazywać całą postać laleczki.
h) Zdjęcie może prezentować tylko jedną laleczkę. Niedopuszczone są zgłoszenia
zawierające dwie lub więcej laleczki.
i) Na zdjęciu nie może być wizerunku osób trzecich.
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j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)

V.

Każde zgłoszenie zanim zostanie opublikowane w galerii konkursowej zostanie
poddane weryfikacji przez moderatora pod kątem zawierania treści niewłaściwych (np.
wulgarnych) lub błędnych.
Na adres e-mailowy koordynatora projektu lub szkoły zostanie przesłany e-mail z
potwierdzeniem przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszenia.
W przypadku odrzucenia zgłoszenia szkoła może dokonać ponownego zgłoszenia
placówki do konkursu. Warunkiem jest wyeliminowanie błędu/problemu, z powodu
którego zgłoszenie zostało odrzucone oraz dotrzymanie terminów konkursu.
W konkursie wezmą udział tylko te placówki, które dokonają zgłoszenia w terminie.
Dokładna procedura/instrukcja będzie opisana na poszczególnych planszach aplikacji.
Przy umieszczaniu zdjęcia laleczki w galerii konkursowej należy kierować się
wskazówkami wyświetlanymi na poszczególnych planszach aplikacji.
W przypadku problemów z umieszczeniem zgłoszenia w galerii konkursowej należy
skontaktować się z organizatorem konkursu celem uzyskania pomocy w dopełnieniu
procedury zgłoszenia. Tylko zgłoszenia w terminie (pierwszy etap konkursu) będą
rozpatrywane.
Każdej placówce, która zgłosi się do konkursu przysługuje prawo dobrowolnego
wycofania się z udziału w konkursie w dowolnym momencie jego trwania. O rezygnacji
należy powiadomić jak najszybciej organizatora konkursu telefonicznie. Konieczne jest
także przesłanie pisemnego potwierdzenia wycofania zgłoszenia na adres mailowy
szkoly@unicef.pl.

Przebieg konkursu
§5
a) Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę będzie prowadzony za pośrednictwem
specjalnej aplikacji konkursowej, która wymaga posiadania osobistego konta na portalu
społecznościowym Facebook.
b) Dokładny adres strony aplikacji zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 1
marca, przed samym rozpoczęciem konkursu. Adres strony zostanie zamieszczony w
zaktualizowanej wersji poniższego regulaminu, w informacji o starcie konkursu na
stronie www.unicef.pl oraz na oficjalnym Fan Pagu UNICEF Poland na Facebooku.
c) Konkurs odbywa się w terminie: 4.03.2019r. – 15.03.2019r.
d) Konkurs podzielony jest na dwa etapy: w pierwszym placówki zgłaszają swój udział
zamieszczając wybrane zdjęcie w aplikacji konkursowej, w drugim etapie odbędzie się
głosowanie.
e) W czasie trwanie konkursu użytkownicy Facebooka, którzy zechcą oddać głos na
wybrana przez siebie laleczkę, muszą się zalogować na swoje konto i wejść w aplikację
konkursową.
f) Aplikacja konkursowa została specjalnie zaprojektowana dla UNICEF na potrzeby
przeprowadzenia konkursu. Korzystanie z aplikacji wymaga potwierdzenia wyrażenia
zgody na udostępnienie swoich danych z konta profilowego Facebooka.
g) Zdjęcia laleczek w aplikacji konkursowej zamieszczone będą w losowej kolejności.
Każdy użytkownik aplikacji będzie mógł wyszukać laleczkę reprezentującą daną szkołę
stosując dostępne filtry (np. wyszukiwanie po nazwie miejscowości, wyszukiwanie na
mapie).
h) Zdjęcia w galerii będą podpisane nazwą placówki zgłaszającej laleczkę do konkursu
oraz nazwą miejscowości placówki(nazwa placówki oraz miejscowości jest
zaczerpnięta ze zgłoszenia do akcji, której dokonał koordynator projektu. Wyświetlana
nazwa placówki nie podlega edycji, nie ma możliwości wprowadzenia innej nazwy, np
dodania patrona szkoły w sytuacji, gdy Koordynator nie podał pełnej nazwy placówki
podczas rejestracji do akcji).
i) Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę,
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j)
k)
l)
m)
n)

o)

VI.

Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu
pod zdjęciem.
Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia laleczki.
Liczba głosów pod zdjęciem oznacza sumę dotychczas oddanych głosów na daną
laleczkę.
Liczba oddanych głosów na każdą laleczkę będzie widoczna pod zdjęciami przez cały
czas trwania konkursu.
Konkurs wygrywa ta placówka, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów.
Liczba oddanych głosów jest jedynym kryterium wyboru laureata konkursu (z
zastrzeżeniem pkt. V par. 5 o).
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej laleczek tego samego wyniku
rozstrzygnięcia konkursu dokona specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą
reprezentanci UNICEF Polska oraz Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.
Rozstrzygnięcie nastąpi w wyniku głosowania członków Jury.

Nagroda
§6
a) Nagrodą w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę jest koncert Ambasadora
Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca organizacji koncertu w
przypadku braku możliwości przeprowadzenia go na terenie szkoły wynikającego z
przyczyn technicznych.
c) Szczegóły dotyczące organizacji koncertu zostaną ustalone z dyrekcją placówki lub
koordynatorem projektów UNICEF po ogłoszeniu wyników konkursu.

VII.

Harmonogram konkursu
§7
Konkurs dzieli się na dwa etapy: etap rejestracji do konkursu i głosowania. Pomiędzy nimi
nastąpi dwudniowy okres weryfikacji przez moderatora konkursu (weekend). W tym czasie
będzie można tylko przeglądać galerię zdjęć laleczek, już bez możliwości zgłaszania się i
oddawania głosów.
Szczegółowy terminarz:
I etap – zgłaszanie się do konkursu: 04.03.2019r. (od godz. 11.00)– 08.03.2019r.(do
godz. 11.00)
II etap – głosowanie: 11.03.2019r. (od godz. 11.00) – 15.03.2019r. (do godz. 11.00)
Ogłoszenie wyników konkursu: 15.03.2017r. po zamknięciu głosowania
(w przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez dwie lub więcej placówek
termin ogłoszenia wyników wydłuży się o tydzień. Czas ten jest niezbędny na
zwołanie obrad członków jury).

VIII.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu konkursowym jest
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNICEF, z siedzibą w Warszawie (02-729), przy ul. Rolnej 175 D, zarejestrowane w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem
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KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202. Stowarzyszenie UNICEF Polska
dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym
dostępem do nich osób trzecich. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody
Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki
bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany
oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem
e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa.
Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (Usług) na zasadach opisanych
w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF
Polska, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie
danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu
zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej
zgodzie. Przetwarzanie danych obywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń lub
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Przez okres, który jest niezbędny do ochrony
naszychinteresów
jako
administrator
danych,
Odbiorcy danych
upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych,
podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności
podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki
- w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora
danych usług.
•
•

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
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•
•

•

do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej
zgody w dowolnym momencie;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych,
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna
od czasu, w jakim uczestnik Programu współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej
odwołania.
Stowarzyszenie UNICEF Polska dane osobowe przechowuje i przetwarza w sposób oraz
w celach wskazanych w Polityce prywatności (www.unicef.pl/Polityka-prywatnosci).

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej
www.unicef.pl
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