
REGULAMIN KONKURSU STOWARZYSZENIA WIOSNA 
„WYBORY NAJFAJNIEJSZEJ WOLONTARIUSZKI STOWARZYSZENIA WIOSNA” 

 
 

Postanowienia ogólne 
§1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa                                
w konkursie „WYBORY NAJFAJNIEJSZEJ WOLONTARIUSZKI STOWARZYSZENIA WIOSNA”, zwanym dalej 
„Konkursem”, mającym na celu propagowanie idei wolontariatu oraz docenienie pracy wolontariuszy. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 
21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000050905, posiadające numer NIP 675-12-87-092, posiadające numer REGON 356510550, zwane 
dalej „Organizatorem”. 

3. Działalność Organizatora regulują odpowiednie przepisy prawa oraz jego statut dostępny na stronie 
internetowej www.wiosna.org.pl. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 
Zasady Konkursu 

§2 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2018 r. i trwa do dnia 26 stycznia 2018 r. 
2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu oraz wyjaśnianiem związanych z Konkursem wątpliwości będzie czuwało powołane przez 
Organizatora Jury, zwane dalej „Jury”, w następującym składzie: 

1. Katarzyna Stefańczyk  
2. Aleksandra Błaszczak 
3. Michał Jaskowski 
4. Jakub Marczyński 
5. Dominika Lebda 

 
 Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne. 
3. Do Konkursu może zostać zgłoszona dziewczyna/kobieta, zwana dalej „Uczestniczką”, spełniająca 

następujące warunki: 
1) ukończyła trzynasty rok życia, 
2) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
3) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2018 r. przez cały okres lub jego część miała zawartą                    

z Organizatorem umowę, której przedmiotem było świadczenie na rzecz Organizatora prac                                
o charakterze wolontarystycznym w ramach realizacji projektów organizowanych przez Organizatora 
pod nazwą Akademia Przyszłości lub Szlachetna Paczka, 

4) po skontaktowaniu się z nią przez Organizatora wyraziła zgodę na uczestnictwo w Konkursie                             
i zaakceptowała Regulamin oraz, w przypadku braku jej pełnoletniości, stosowną zgodę wyraził jej 
rodzic lub opiekun prawny. 

4. Zgłoszenia Uczestniczki do Konkursu może dokonać każda osoba, która ukończyła trzynasty rok życia, za 
wyjątkiem samej Uczestniczki, która w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2018 r. przez cały 
okres lub jego część miała zawartą z Organizatorem umowę, której przedmiotem było świadczenie na 
rzecz Organizatora prac o charakterze wolontarystycznym w ramach realizacji projektów organizowanych 
przez Organizatora pod nazwą Akademia Przyszłości lub Szlachetna Paczka, wysyłając w terminie do 20 
stycznia 2018 r., do godz. 23:59, zgłoszenie drogą mailową na adres wolontariusz@wiosna.org.pl,                             
z podaniem: 

 
 1) imienia i nazwiska Uczestniczki, 
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 2) województwa i rejonu/kolegium, na którego terenie Uczestniczka świadczyła prace o charakterze 
wolontarystycznym, 
 3) adresu e-mail lub nr telefonu Uczestniczki, 
 4) krótkiego opisu Uczestniczki w aspekcie jej zaangażowania społecznego (max. 1000 znaków, ze 
spacjami),  

5) krótkiego opisu Uczestniczki w aspekcie jej zdolności do budowania zespołu lub współpracy w zespole 
(max. 1000 znaków, ze spacjami), 

6) oświadczenia, że Uczestniczka wyraziła zgodę na zgłoszenie do Konkursu i uczestnictwo w nim, że 
akceptuje Regulamin oraz, w przypadku braku jej pełnoletniości, że stosowną zgodę wyraził jej rodzic 
lub opiekun prawny, 

7) imienia i nazwiska zgłaszającego Uczestniczkę, 
8) adresu e-mail lub nr telefonu zgłaszającego Uczestniczkę, 
9) oświadczenia, że zgłaszający Uczestniczkę akceptuje Regulamin. 

5. Uczestniczką nie może być członkini Jury. 
6. Jury w terminie 22 stycznia 2018 r. wybierze po jednej Uczestniczce z każdego województwa, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2.  
7. Uczestniczka wybrana zgodnie z ust. 6 ma za zadanie we własnym zakresie w terminie do 23 stycznia 

2018 r., do godz. 23:59 nagrać i przesłać Organizatorowi w formie cyfrowej krótki film (maks. długość 30 
sekund.), w którym zaprezentuje swoją osobę. Przesłanie filmu może się odbyć za pośrednictwem 
przekazania Organizatorowi linku, pod którym zamieszczony jest film lub przesłania pliku z filmem. 
Przesłane filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szlacehtnapaczk.pl  oraz na profilach 
Organizatora na portalach Facebook zawierających prezentacje poszczególnych Uczestniczek. Szczegóły 
przebiegu Konkursu Organizator będzie podawał Uczestniczkom na bieżąco. 

8. Podczas Ogólnopolskiej Gali Szlachetnej Paczki zorganizowanej przez Organizatora, która będzie miała 
miejsce w ICE KRAKÓW przy ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków w dniu 26 stycznia 2018 r., zwanej 
dalej „Galą”, zostaną zaprezentowane Uczestniczki, wybrane zgodnie z ust. 6, oraz przygotowane przez 
nie zgodnie z ust. 7 filmy, spośród których zostanie w drodze głosowania, wybrana najfajniejsza 
wolontariuszka Stowarzyszenia WIOSNA. Uczestniczki zobowiązane są do pojawienia i zaprezentowania 
się na Gali, przy czym Organizator będzie się starał zapewnić  każdej Uczestniczce dwa bilety na Galę, 
zwrócić jej koszty dojazdu oraz zapewnić nocleg. 

9. Głosowanie, o którym mowa w ust. 8, będzie się  odbywać 26 stycznia 2018 r. na profilach 
społecznościowych Organizatora na portalu Facebook, w trakcie Gali, w godzinach 20 – 22, poprzez 
oddanie głosu za pośrednictwem zamieszczenia hasztagu przypisanego indywidualnie do konkretnej 
Uczestniczki. Z jednego urządzenia elektronicznego (jeden adres IP) może zostać oddany tylko jeden głos. 
Szczegóły techniczne przebiegu samego głosowania Organizator będzie podawał na bieżąco. 

10. Laureatką Konkursu będzie Uczestniczka, która otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku równej 
liczby głosów otrzymanych przez Uczestniczki laureatkę spośród nich lub sposób jej wyłonienia wybierze 
Jury.  

11. Zgłaszający Uczestniczkę wyraża zgodę na publikację (nieodpłatną) opisów, o których mowa w ust. 4 pkt 
4 i 5, mających na celu prezentację Uczestniczki, zarówno podczas Gali jak i na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl oraz na profilach Organizatora na portalach Facebook.  

12. Uczestniczka wyraża zgodę na publikację (nieodpłatną) jej wizerunku,  opisów, o których mowa w §2 ust. 
4 pkt 4 i 5 oraz filmu, o którym mowa w ust. 7, mających na celu jej prezentację, zarówno podczas Gali 
jak i na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl oraz na profilach Organizatora na portalach 
Facebook wraz z podaniem jej imienia i nazwiska. 

 
Ogłoszenie laureatki Konkursu i Nagroda 

§3 
1. Ogłoszenie laureatki Konkursu będzie miało miejsce 26 stycznia 2018 r., ok. godz. 22 - 23 podczas Gali 

oraz na profilach Organizatora na portalu Facebook.  
2. Nagrodą w Konkursie jest złoty pierścionek, z kamieniami szlachetnymi oraz nagroda pieniężna 

odpowiadająca wartości podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. 
3. Sposób przekazania nagrody laureatce Konkursu zostanie z nią uzgodniony indywidualnie. 
4. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 



 
 

Dane osobowe 
§4 

1. Zarówno osoba zgłaszająca Uczestniczkę oraz jak i sama Uczestniczka przystępująca do Konkursu wyraża 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych podanych w ramach zgłoszenia do 
Konkursu w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o jego 
Uczestniczkach i laureatce zgodnie z Regulaminem. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez zgłaszającego Uczestniczkę oraz samą Uczestniczkę 
jest Organizator - Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 
Kraków. 

3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez zgłaszających 
Uczestniczki oraz same Uczestniczki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje tych danych innym podmiotom do 
realizacji ich własnych celów. 

4. Zgłaszający Uczestniczkę oraz sama Uczestniczka Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych 
osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia odpowiednio zgłoszenie 
Uczestniczki lub wzięcie przez Uczestniczkę udziału w Konkursie. 

 
Reklamacje 

§5 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestniczki 

mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatki Konkursu wyłącznie w formie pisemnej, 
listem poleconym na adres ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków z dopiskiem: „Konkurs – reklamacja”. 

2. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestniczki Konkursu w sposób określony w ust. 1 będą 
rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. 

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej 
uchwały. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Jury. 

4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana Uczestniczce Konkursu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub listem poleconym. 

5. Wszelkie zapytania i sugestie związane z Konkursem uczestnicy Konkursu mogą przesyłać Organizatorowi 
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wolontariusz@wiosna.org.pl . 
 

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych 
§6 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieupubliczniania opisów, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 i 5 
oraz filmów, o których mowa w §2 ust. 7, mających na celu prezentację Uczestniczek, zarówno podczas 
Gali jak i na stronie internetowej ww.szlachetnapaczka.pl oraz na profilach Organizatora na portalach 
Facebook, jeśli będą one naruszały ogólnie przyjęte normy obyczajowe, a w szczególności zawierały treści 
powszechnie uznawane za obraźliwe i wulgarne, treści o charakterze erotycznym i pornograficznym, 
obrażające uczucia religijne oraz uczucia innych osób, treści o tematyce rasistowskiej, przedstawiające 
przemoc oraz naruszające prawo do prywatności, jak również zawierające treści chronione prawami 
wyłącznymi udostępnione bez zgody uprawnionych. 

2. Brak publikacji treści, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczny z dyskwalifikacją Uczestniczki                     
w ramach Konkursu. 

 
Prawa własności intelektualnej 

§7 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe                       

i prawa ochronne na znaki towarowe, do treści dotyczących Konkursu umieszczonych na stronie 
internetowej www.szlachetnapaczka.pl. oraz na profilach Organizatora na portalach Facebook, 
przysługują Organizatorowi. 
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2. Uczestniczka oświadcza, że jest wyłącznym autorem filmu, o którym mowa w §2 ust. 7, oraz że 
przysługuje jej do niego pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz, że nie są one w żaden 
sposób ograniczone. 

3. Z chwilą udostępnienia filmu na warunkach, o których mowa, o których mowa w §2 ust. 7, 
Uczestniczka udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z niego na 
następujących polach eksploatacji w zakresie statutowej działalności Organizatora: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności 

drukarskimi, reprograficznymi, w tym cyfrowymi na dowolnych nośnikach, 
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w pamięciach komputerów oraz w systemach 

teleinformatycznych, 
3) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie                   

i reemitowanie, w tym za pomocą Internetu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym 
w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej), 

4) publiczne przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, 
5) włączanie do innych utworów w tym do utworu audiowizualnego. 

4. W zakresie licencji, o której mowa w ust. 3, Uczestniczka udziela Organizatorowi licencji na korzystanie 
z autorskich praw zależnych oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych 
(dokonywanie wszelkich rodzajów opracowań). 

5. Uczestniczka zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do filmu, o którym 
mowa w §2 ust. 7, w postaci prawa do oznaczania autorstwa oraz prawa do integralności. Organizator 
może według własnego uznania podpisywać film w czasie korzystania z niego w czasie Konkursu i poza 
nim, imieniem i nazwiskiem ich autora, zgodnie z danymi, które udostępnia on w ramach uczestnictwa 
w Konkursie. 

6. W ramach licencji, o której mowa w ust. 3 i 4 Organizator posiada prawo do udzielania sublicencji.  
Uczestniczka zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw zależnych, o których mowa w ust. 
5 także w stosunku do sublicencjobiorców Organizatora. 

7. Licencja, o której mowa w ust. 3-6 zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana 
przez Uczestniczkę lub Organizatora z zachowaniem pięcioletniego terminu wypowiedzenia. 

8. Rezygnacja z udziału w Konkursie lub wykluczenie Uczestniczki przez Organizatora z Konkursu nie 
powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

9. Ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zgłaszającego Uczestniczkę w zakresie stworzonych przez niego 
opisów, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 i 5. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestniczki spełniają warunki określone                                          
w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Naruszenie Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa 
może powodować wykluczenie Uczestniczki z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania 
nagrody. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestniczki mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 
adresem e-mail wolonatriusz@wiosna.org.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują od dnia ich 
umieszczenia na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl.  Dodatkowo Organizator poinformuje 
na ww. stronie o fakcie dokonania zmiany Regulaminu. 

4. Uczestniczka Konkursu, która nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie                                       
o rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie do 2 dni od dnia jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 
3. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 
email wolontariusz@wiosna.org.pl  

5. W zakresie, w jakim nie narusza to praw konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów na 
gruncie Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu udostępnienia go publicznie na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl  
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