REGULAMIN KONKURSU
"DZIECKU CZYTANIE – TATY ZADANIEM!”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą "DZIECKU CZYTANIE – TATY ZADANIEM!” zwany dalej: "Konkursem" jest
częścią projektu „Czytanie – Męska Rzecz!”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", z siedzibą
przy ul. Rosoła 44a, 02 – 786 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS: 00000 97051.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym
Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom " (facebook.com/calapolskaczytadzieciom)
w dniach 04 - 31.05.2016 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone dn. 06.06.2016r. na profilu Facebook-owym
Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom ": facebook.com/calapolskaczytadzieciom)
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych
i zakładach wzajemnych.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) zaakceptowała niniejszy Regulamin.
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Fundacji „ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom" na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła
„Lubię to” na profilu FB "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” DZIECIOM" i tym samym
zyskała status Fana;
c) polubi post konkursowy na Facebooku;
d) jest ojcem dziecka do 9 roku życia;
e) zrealizuje zadanie konkursowe:




Zrobi zdjęcie sobie i swojemu dziecku/dzieciom podczas lektury ulubionej książeczki.
Umieści wspólne zdjęcie na swojej osi czasu na FB i oznaczy swój post tagami:
#CzytanieMeskaRzecz #DzieckuCzytanie_TatyZadaniem
Napisze w poście kilka słów o sobie i swoim dziecku, wyjaśni krótko (w jednym
zdaniu), jaką książkę czyta ze swym dzieckiem i dlaczego dziecko lubi właśnie tę
lekturę.



Prześle mailem na adres Koordynatora projektu „Czytanie – męska rzecz!”:
aciepiel@cpcd.pl, formułkę: Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego
wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka na FB i www Fundacji do celu promocji
kampanii „Czytanie-męska rzecz!”, prowadzonej przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska
czyta dzieciom” oraz link do posta konkursowego.

2. Każda para/grupa uczestników (ojciec i dziecko/maksymalnie 2 dzieci) mogą wziąć udział
w konkursie tylko jeden raz, przekazując jedno zgłoszenie konkursowe.
3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję
Konkursową, która wyłoni laureatów Konkursu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§3
NAGRODY
1.

Dla 20 grup złożonych z dzieci poniżej 6-ego roku życia oraz ich ojców przewidziano
atrakcyjne nagrody książkowe o tematyce lotniczej i rodzicielskiej; książki zostaną wysłane
pocztą pod wskazany adres, po uprzednim kontakcie ze Zwycięzcami.

2. Dla dzieci powyżej 6 lat i ich ojców przewidziano 25 podwójnych/potrójnych zaproszeń
(ojciec i maksymalnie 2 dzieci) na czytelniczy piknik z lotnikami, który odbędzie się w parku
plenerowym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota) w
godz. 11:00 – 14:00. Organizator nie zapewnia dojazdu na piknik i nie zwraca kosztów
podróży.
3. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcami lub braku możliwości
skorzystania z nagrody (w szczególności – udział w imprezie 18 czerwca 2016), nagroda
zostanie przyznana kolejnym parom dzieci i ojców, których zadanie konkursowe zostało
wysoko
ocenione
przez
Komisję
Konkursową.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej 06.06.2016 r. wiadomością
prywatną na Facebooku, a informacja o tym, kto zwyciężył wraz ze zwycięskimi tytułami
zostanie opublikowana na fanpage’u Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom".
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres aciepiel@cpcd.pl w terminie 3 dni od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Osoby biorące udział w wydarzeniu w parku plenerowym Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie w dniu 18 czerwca br. w godz. 11:00 – 14:00 zostaną poproszone o podpisanie
zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka/dzieci oraz osoby dorosłej do celów
promocji kampanii „Czytanie – męska rzecz!” prowadzonej przez Fundację "ABCXXI – Cała
Polska czyta dzieciom" (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych swoich i dziecka/dzieci przez
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na
potrzeby wydania nagrody oraz na potrzeby promocji.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i odpowiedzi na pytanie konkursowe
oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu, pod którym widnieje na Facebook’u, w celach
promocyjno-marketingowych w ramach kampanii czytania.
3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych
do celów innych niż promocja kampanii czytania, ani w sposób niezgodny
z obowiązującym prawem.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie na
www.calapolskaczytadzieciom.pl

