
REGULAMIN KONKURSU „SPACER ORSZAKOWY – SIEDLCE 2021”  

 

§ 1 Organizator Konkursu 

1. KONKURS „SPACER ORSZAKOWY – SIEDLCE 2021” organizowany jest przez Fundacją Nasza 

Szkoła, z siedzibą w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 172, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS 0000147428, o numerze NIP 821-231-10-45 będącego lokalnym 

organizatorem Orszaku Trzech Króli, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Nagrody w Konkursie fundowane są w ramach współpracy przez lokalnych Partnerów, 

Sponsorów oraz Darczyńców, o których mowa w § 8 ust. 4.  

§2 Cel i Temat Konkursu  

Celem Konkursu jest: 

1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii i wiedzy biblijnej w odniesieniu do Orszaku Trzech 

Króli.   

2. Odbycie osobistego orszaku w postaci spaceru orszakowego na terenie miasta Siedlce w 

dniach od 1 do 6 stycznia 2021 roku jako forma indywidualnego przeżycia Święta 

Objawienia Pańskiego. 

3. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w gronie najbliższych, przy wspólnym 

kolędowaniu. 

Tematem Konkursu jest: 

Ukazanie tradycji związanej ze Świętem Objawienia Pańskiego poprzez samodzielne wykonanie 

stroju orszakowego nawiązującego do tradycji Orszaku Trzech Króli i zaprezentowanie go na 

przesłanym przez Użytkownika zdjęciu.  

§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikiem”). Osoby niemające pełnej zdolności do 

czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody 

opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

2. Konkursu  dedykowany jest dla rodzin, w odniesieniu do jednego gospodarstwa domowego, 

uczestniczących w spacerze orszakowym na terenie miasta Siedlce w dniach od 1 do 6 

stycznia 2021 roku.  

3. Uczestnik przesyła zgłoszenie na Konkurs jednorazowo. Niedopuszczalne jest wysyłanie kilku 

zgłoszeń na różnych członków rodziny z jednego gospodarstwa domowego. 

3. Uczestnik Konkursu musi posiadać swój adres e-mail. Niedopuszczalne jest wysyłanie 

zgłoszeń z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe 



dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej. Posiadanie fikcyjnego konta przez 

Uczestnika eliminuje wzięcie udziału w Konkursie. 

4. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Konkursie wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu 

oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 10 ust. 2, 3 i 4. 

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub przy 

pomocy robotów informatycznych. 

6. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 

Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanym podmiotem w sposób stały na 

innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. dzieci, 

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi 

w  stosunku przysposobienia.  

§ 4 Terminy i czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 01.01.2021 r. o godz. 12:00 i zakończy 30.01.2021 r. o godzinie 12:00 

(dalej: Czas Trwania Konkursu). Okres ten nie obejmuje terminu wydania nagród.   

2. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać od 01 stycznia 2021 roku od godz.: 12:00 do 15 

stycznia 2021 roku do godz.: 12:00 drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy 

dostępny od momentu rozpoczęcia Konkursu na stronie 

https://fundacjanaszaszkola.pl/orszak-konkurs-formularz/  

3. Termin głosowania na najciekawszy strój orszakowy Uczestnika Konkursu odbędzie się  

poprzez głosy oddawane online poprzez stronę  

https://fundacjanaszaszkola.pl/orszak-konkurs-glosowanie/ od 7 stycznia od godz.: 

12:00  do 30 stycznia do godz. 12:00. 

4. Ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 rok na stronie 

Organizatora od godz.: 12:00. 

5. Termin i miejsce odbioru nagrody zostanie ustalony ze zwycięzcami, w ciągu 14 dni od 

zakończenia konkursu. 

§ 5 Warunki Konkursu 

Warunkami decydującymi o prawidłowości zgłoszenia Uczestnika Konkursu są:  

1. Odczytanie i przesłanie hasła z krzyżówki orszakowej za pośrednictwem  formularza 

kontaktowego. Pytania do krzyżówki zamieszczone są na tablicach orszakowych w pięciu 

punktach orszakowych na terenie miasta Siedlce wskazanych na mapce orszakowej (patrz § 

6 ust. 2).    

2. Przesłanie do Organizatora za pośrednictwem formularza konkursowego zdjęcia z odbytego 

spaceru orszakowego z jednego punktu orszakowego z terenu miasta Siedlce wskazanego 

na mapie orszakowej (patrz § 6 ust. 2).  

3.  Zaprezentowanie na przesłanym zdjęciu stroju orszakowego odnoszącego się do tradycji 

Orszaku Trzech Króli.  

https://fundacjanaszaszkola.pl/orszak-konkurs-glosowanie/


§ 6 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: www.fundacjanaszaszkola.pl 

(„Strona”).  

2.  Uczestnik zobowiązuje się do odwiedzenia pięciu punktów orszakowych oznaczonych 

gwiazdkami na mapce orszakowej, dostępnej w formie elektronicznej do pobrania na stronie 

Fundacji Nasza Szkoła. www.fundacjanaszaszkola.pl w zakładce Orszak oraz w wersji 

papierowej wraz z innymi gadżetami orszakowymi w każdej parafii do odbioru już od 

1 stycznia 2021 roku. 

3. Uczestnik po zapoznaniu się z informacjami, zadaniami i pytaniami do krzyżówki 

konkursowej, do której pytania znajdują się na tablicach orszakowych przesyła do 

Organizatorów poprawne hasło z dołączonym zdjęciem z minimum jednego z pięciu 

punktów orszakowych. Dodatkowym warunkiem jest zaprezentowanie na przesłanym 

zdjęciu najlepiej samodzielnie wykonanego stroju nawiązującego do tradycji orszakowej.  

4. Zgłoszenia Uczestnika Konkursu realizować można wyłącznie za pośrednictwem formularza 

konkursowego dostępnego w dniach trwania Konkursu – patrz  § 4 ust. 2 i 3. 

5. Po weryfikacji formalnej zgłoszenia (minimum 1 zdjęcie plus prawidłowe hasło z krzyżówki) 

zdjęcie uczestnika zostanie dopuszczone do możliwości oddawania na niego głosów.  

6. Każdy głosujący może oddać na wybrane zdjęcie maksymalnie 1 głos dziennie (od 7 do 30 

stycznia 2021 roku). 

7. Na podany adres mailowy głosującego wysyłana zostanie automatycznie wiadomość 

z  linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w link jest warunkiem oddania ważnego głosu. Ilość 

głosów oddanych na danego Uczestnika  będzie uwidoczniona na bieżąco na podstronie 

Konkursu. 

8. Po zakończeniu głosowania Komisja konkursowa podliczy głosy i ogłosi wyniki na stronie 

www.fundacjanaszaszkola.pl w zakładce Orszak w dniu 1 lutego 2021 roku.  

9. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę głosów.  

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez Komisję Konkursową na stronie internetowej 

www.fundacjanaszaszkola.pl 

11. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja 

w  swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna. 

§ 7 Komisja konkursowa  

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości oddania głosów w konkursie Organizator powoła Komisję 

Konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.  

§ 8 Nagrody 

http://www.fundacjanaszaszkola.pl/
http://www.fundacjanaszaszkola.pl/
http://www.fundacjanaszaszkola.pl/


1.  W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

-  za zajęcie I, II i III miejsca -  nagrody główne, którą otrzymają trzej Uczestnicy z największą 

liczbą głosów – laptop o wartości do 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych),  

- za zajęcie od IV do VI  miejsca – nagroda dodatkowa, którą otrzymają Uczestnicy 

w kolejności największej liczby głosów – gry edukacyjne oraz słodki upominek,  

- za zajęcie od VII do XIII miejsca nagrody w postaci słodkich upominków. 

2.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, a także nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę 

z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi 

wskazanemu przez Komisję w kolejności największej ilości oddawanych głosów.   

3. Terminy realizacji wydawania Nagród (patrz § 4 ust. 4 i 5). 

4. Fundatorami nagród są: 

 - Prezydent Miasta Siedlce przekazał dwie nagrody główne - laptop Firmy na łączną kwotę 

4000 zł Brutto.  

- Fundacja NA SKALE z Siedlec przekazała jedną nagrodę główną -  laptop Firmy na kwotę 

2000 zł Brutto. 

- Firma MARKER przekazała w formie darowizny trzy zestawy gier edukacyjnych dla dzieci na 

łączną kwotę 211,44 zł Brutto.  

- Organizator zakupił nagrody dodatkowe w formie słodkich upominków.  

§ 9 Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, 

którego działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, 

w szczególności Uczestnika, który:  

- przesyła niewłaściwe zdjęcia lub teksty niezgodne z zasadami i warunkami Regulaminu; 

-  nie działa osobiście, ale przez osoby trzecie lub roboty informatyczne;  

- wykorzystuje różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej 

do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;  

-  używa spreparowanych automatycznie profili, itp.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji głosów oddanych przy pomocy maili 

wytworzonych przez automaty, roboty generujące maile tymczasowe, itp.  

3.  Celem tych zabezpieczeń jest zwiększenie wiarygodności i przejrzystości głosowania.  

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie 

Organizator może kontaktować się z uczestnikami przy wykorzystaniu podanych przez 

niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego 

kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika, podania szczegółowych informacji 

dotyczących jego udziału w Konkursie.  

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 



1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Nasza Szkoła, 

z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 172 w Siedlcach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000147428, o numerze 

NIP 821-23-11-045 jako lokalnego organizatora Orszaku Trzech Króli, zwany w Regulaminie 

Konkursu Organizatorem. 

 2. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe 

zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO). Uczestnicy mają 

prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie 

danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia 

udziału w Konkursie, otrzymania Nagród. Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę 

na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno na potrzeby organizacji Konkursu, jak 

też, po jego zakończeniu, w celach marketingowych i promocyjnych Administratora danych. 

3. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

Konkursu Koordynatorowi Technicznemu na podstawie umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO). W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od 

Uczestnika dane osobowe w postaci adresu e-mail, loginu jako danych identyfikujących 

Uczestnika oraz przesłanych na Konkurs zdjęć ze zgodą na ich udostępnianie i publikowanie 

w ramach realizacji Konkursu oraz promocji Orszaku Trzech Króli na stronach Organizatora.  

4. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania i usunięcia, przy czym wystąpienie z żądaniem usunięcia danych przez 

Administratora przed zakończeniem Konkursu wyklucza dalszy udział Uczestnika 

w Konkursie.  

§ 11 Prawa autorskie 

Uczestnik biorąc udział w Konkursie, w momencie przesłania zgłoszenia, przenosi na Fundację 

Nasza Szkoła całość praw autorskich do zdjęć, bez żadnych ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wszelkich dostępnych formach i nośnikach ekspozycji fotografii. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i  reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 

postanowienia Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu wchodzą w życie od dnia następnego po dniu zamieszczenia ich na stronie 

konkursowej.  



3. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie 

Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny,  

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub innych 

poważnych przyczyn.  

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 

adresem e-mail orszak@fundacjanaszaszkola.pl w tytule „Konkurs”. 

mailto:orszak@fundacjanaszaszkola.pl

