
REGULAMIN KONKURSU

„Integracja się opłaca”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa
się konkurs prowadzony pod nazwą „Integracja się opłaca”, zwany w dalszej części
Regulaminu „Konkursem”.

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Fundacja  dla  Somalii  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.
Chmielna  26/19,  00-  020  Warszawa,  zwana  dalej  „Organizatorem”,  wpisana  do
rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000292632, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 5213471476. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Integracja się opłaca” finansowanego
przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Warszawy i rozpoczyna się w dniu 15.12.
2014 r. o godz. i trwa do dnia 31 grudnia 2014 roku, do godz. 23.00 włącznie.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom
określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu
art. 919 kodeksu cywilnego.

6. Uczestnikami Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, mogą
być  użytkownicy  Facebooka,  w  większości  mieszkańcy  Warszawy  w  przedziale
wiekowym od 13 do 55 roku życia, posługujący się językiem polskim lub angielskim.

7. Konkurs prowadzony jest w celu szerzenia postawy otwartości mieszkańców stolicy
na odmienność religijną,  rasową czy kulturową i  zachęcenia  ich  do wyszukiwania
pozytywnych aspektów integracji.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2



ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu 
dostępna jest na stronie internetowej www.fds.org.pl oraz w biurze Organizatora przy 
ulicy Chmielnej 26/19, 00- 020 Warszawa. Wzięcie udziału w konkursie oznacza 
akceptację warunków Regulaminu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu;
b. polubić profil Fundacji dla Somalii na FB;
c. wziąć kartkę papieru i odpowiedz na pytanie: dlaczego integracja się opłaca?
d. zrobić sobie zdjęcie z odpowiedzią na pytanie i udostępnić je na swojej tablicy

facebookowej.
e. zgłosić  się konkursu na jeden z trzech sposobów: pozostawiając komentarz

pod artykułem o  konkursie,  komentując  post  konursowy na  Facebooku lub
wysyłając maila pod internet@fds.org.pl

3. Uczestnicy  Konkursu  są  zobowiązani  do  przestrzegania  niniejszego  Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału
w Konkursie.

4. Uczestnik  przesyłając  zdjęcie  udziela  niewyłącznej,  nieodpłatnej  licencji  na
przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego zdjęcia przez Fundację dla Somalii z
siedzibą w Warszawie,  ul. Chmielnej 26/19, 00- 020 Warszawa,   w szczególności
dodanie logo Fundacji dla Somalii, publikację zdjęcia w Internecie, wykorzystanie w
działaniach  promocyjnych  dotyczących  Konkursu,  jak  również  w  celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

§3

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. Nagrodami  w  konkursie  będą  zaproszenia  do  kina,  orientalnych  restauracji  oraz
książki  lub  albumy.  O  rodzaju  nagród  przyznawanych  w  kolejnych  losowaniach
decyduje Organizator. 

2. Nagrody w Konkursie przyznaje trzyosobowe Jury powołane przez prezesa Fundacji
dla Somalii. 

3. Jury pracuje  w składzie  3-osobowym,  którego  przewodniczącą  jest  Koordynatorka
Projektów Fundacji, która będzie kierować obradami Jury. 

4. Decyzja  Jury,  co  do  wyboru  nagrodzonych  prac  jest  ostateczna  i  nie  podlega
zaskarżeniu. 

5. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu zapada większością głosów,
6. Postanowienia  dotyczące  zakończenia  Konkursu  i  wyłonienia  Zwycięzców  będą

ogłoszone na stronie www.fds.org.pl oraz na Fanpage’u Fundacji dla Somalii.
7. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

http://www.fds.org.pl/


§ 4

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu. 

2. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na
Stronie konkursowej.

§ 5

NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w
niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

2. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu

lub  postępują  w  sposób  niezgodny  z  zasadami  współżycia  społecznego  lub
Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji  Organizatora wykluczeni z udziału w
Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  w  przypadku,  gdy  jego
zgłoszenie  udziału  w  Konkursie  będzie  naruszało  prawa  osób  trzecich  lub
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z
Konkursem  mają  charakter  jedynie  informacyjny.  Moc  prawną  mają  jedynie
postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.  

§ 7

INNE POSTANOWIENIA

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:

ADRES: ul. Chmielna 26/19, 00-020 Warszawa
E-MAIL: legal@fds.org.pl

3. W  sprawach  nie  dających  się  przewidzieć  i  nieuregulowanych  niniejszym
Regulaminem decyduje Organizator.

mailto:legal@fds.org.pl

