REGULAMIN KONKURSU

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pt.
„Energia z Uśmiechu Dziecka”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja TAURON z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Ks.
Piotra Ściegiennego 3, 40- 114 Katowice, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS 0000418534, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 954-27-37-629, REGON:
242918271 (dalej: „Organizator Konkursu”).
3. Fundatorem nagród finansowych (dalej „Nagród”) jest Fundacja TAURON z siedzibą
w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3.
4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
publicznych i niepublicznych oraz placówek opiekuńczo-terapeutycznych (z wyłączeniem
placówek rodzinnej formy opieki zastępczej) działających na terenie województw:
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego (zwanych dalej – odpowiednio –
„Uczestnicy Konkursu” lub „Uczestnik Konkursu”).

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka, do której zostanie skierowane drogą
mailową zaproszenie.
2. Za zgłoszenie udziału w Konkursie uznawane jest przesłanie prawidłowo wypełnionego
i podpisanego w poszczególnych punktach Formularza zgłoszeniowego wraz z projektem dalej
zwanym „Pracą konkursową” w jednej z niżej wymienionych form:
a. w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@fundacjatauron.pl,
b. w formie papierowej na adres Organizatora Konkursu umieszczając na kopercie dopisek o
treści „Energia z Uśmiechu Dziecka”.

§3
Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest przyznanie Nagród pieniężnych dla najlepszych Prac konkursowych, które
zawierać będą odpowiedź na pytanie - Jak sprawić, by na buzi dziecka pojawił się uśmiech?
2. Prace konkursowe powinny wskazywać propozycję działań, które wywołają uśmiech
podopiecznych Uczestnika Konkursu.
3. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone środkami pieniężnymi, które będą mogły być
przeznaczone na ich realizację.
4. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość wydatkowania uzyskanych Nagród na zakupy,
inwestycje lub działania służące rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i fizycznemu
podopiecznych Uczestnika Konkursu, m.in. na:
a) zakup książek (z wyłączeniem podręczników szkolnych), zabawek, urządzeń RTV oraz
komputerów do pokoi wychowanków;
b) inwestycje mające na celu poprawę warunków bytowych, lokalowych;
c) opłacenie: specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacji dla wychowanków;
d) opłacenie kursów dla wychowanków Laureata Konkursu;
e) zorganizowany wypoczynek wychowanków Laureata Konkursu (np. wycieczki, wyjazdy);
f) stworzenie placu zabaw, sali gimnastycznej, siłowni, itp.

§4
Harmonogram Konkursu
DATA

14.10.2021 r.

12.11.2021 r.
18-19.11.2021 r.
23.11.2021 r.
do 30.11.2021 r.

WYDARZENIE
START KONKURSU – przesłanie przez
Organizatora Konkursu:
1. Zaproszenia do udziału w Konkursie,
2. Formularza zgłoszeniowego,
3. Regulaminu konkursu
Ostateczny termin nadsyłania
Prac konkursowych
Ocena nadesłanych Prac konkursowych
Ogłoszenie Laureatów Konkursu
Przekazanie nagród finansowych

§5
Ocena prac konkursowych
1.
2.
3.
4.

Konkurs jest jednoetapowy.
Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa.
Członków Komisji Konkursowej powołuje Organizator Konkursu.
Prace konkursowe niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie nie będą
brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

5. O dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego lub wpływu zgłoszenia na skrzynkę
mailową Organizatora Konkursu.
6. Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem i celami konkursu.
7. Prace konkursowe, w które będą zaangażowani podopieczni Uczestników Konkursu,
zawierające np. rysunki, listy, wywiady dzieci, wskazujące na ich potrzeby opisane w Pracy
konkursowej będą dodatkowo punktowane.
8. Organizator Konkursu może zwrócić się o uzupełnienie treści Pracy konkursowej lub
dostarczenie dodatkowych dokumentów.
9. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową staje się ostateczna po jej zatwierdzeniu przez
Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§6
Nagrody
1. Dla Laureatów Konkursu przewidziano następujące Nagrody:
a. I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 30.000,00 zł.
b. II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 20.000,00 zł.
c. III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 10.000,00 zł.
d. WYRÓŻNIENIA – nagrody finansowe o wartości 5.000,00 zł.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość ustalenia dodatkowych kategorii prac
konkursowych oraz przyznania dodatkowych nagród.
3. Otrzymana Nagroda nie może być wykorzystana na:
a. spłacanie długów Laureata Konkursu oraz regulowania jego bieżących zobowiązań
finansowych;
b. przeprowadzanie remontów pomieszczeń i budynków, które nie są bezpośrednio
i codziennie zamieszkiwane lub wykorzystywane przez wychowanków Laureata Konkursu
(w tym pomieszczeń gospodarczych i biurowych);
c. wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników Laureata Konkursu (pensje, nagrody,
wyróżnienia, itp.);
d. pokrycie potrzeb bieżących wychowanków, do których zabezpieczenia jest zobligowany
ustawowo organ prowadzący placówkę i kierownictwo Laureata Konkursu.
4. Nagroda zostanie przekazana na konto Laureata Konkursu.

§7
Zobowiązania Laureata Konkursu
1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do wydatkowania Nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu,
wyłącznie na cel opisany w projekcie – Pracy konkursowej.
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do sporządzenia raportu z wydatkowania Nagrody w formie
wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu i przekazanie go
Organizatorowi Konkursu niezwłocznie po dokonaniu wydatkowania Nagrody, nie później
jednak niż do sześciu miesięcy od otrzymania Nagrody pieniężnej na konto Laureata Konkursu.

3. W przypadku wykorzystania Nagrody w innym celu niż określony w projekcie lub niewykonania
czynności określonych w ust. 2, Laureat Konkursu zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić
Fundacji otrzymaną Nagrodę.
4. Laureat Konkursu zobowiązany jest do wyznaczenia jednej osoby koordynującej Konkurs z jego
strony i wskazanie jej w formularzu zgłoszeniowym.

§8
Zgody i oświadczenia Laureata Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, jest jednoznaczne
z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości publikowanie materiałów zdjęciowych
i filmowych realizowanych w trakcie konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu
i Grupy kapitałowej TAURON.
3. Każda Praca konkursowa powinna być opatrzona danymi Uczestnika konkursu (nazwa, adres).
4. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej do Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża
zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej na
rzecz Organizatora Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy dzieła
bez ograniczeń co do ilości, formatu, w tym techniką drukarską, komputerową,
b. obrotu egzemplarzami, na których utrwalono utwór, wprowadzania do obrotu, użyczania,
c. publicznego rozpowszechniania i udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet oraz do celów
przeprowadzenia Konkursu.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest
Fundacja TAURON.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Organizatorów lub Fundację danych osobowych
osób biorących udział w Konkursie udzielane są indywidualnie.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji TAURON w Katowicach, 40-114 Katowice,
ul. Ściegiennego 3 i na stronie internetowej Fundacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień Regulaminu, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych Prac konkursowych,
d. kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie pozostają do decyzji Organizatora.

