
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
MAMY FIO-ŁA NA MAŁOPOLSKĘ 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Mamy FIO-ła na Małopolskę”, czyli konkursu na najciekawszą 
inicjatywę zrealizowaną w Małopolsce w  ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie, edycja 2020 
organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie  
na stronie http://malopolskalokalnie.pl/index.php/plebiscyt.html 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń: 
1) „Strona Konkursu” – dedykowana podstrona internetowa, która umożliwia Uczestnikom Konkursu oraz 

Głosującym na wzięcie udziału w Konkursie; Działanie podstrony konkursowej polega na umożliwieniu 
użytkownikom www.malopolskalokalnie.pl na oddanie głosu na wybraną przez nich Inicjatywę;  

2) „Konkurs” – Konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowywany i nadzorowany przez 
Organizatora;  

3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
http://malopolskalokalnie.pl/index.php/plebiscyt.html; 

4) "Organizator" – podmiot przygotowujący i nadzorujący Konkurs, rozumiany jako:  
a) Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, 30-503 

Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000301501, posiadające numer NIP 9452102152, posiadające numer REGON 120665488, dalej 
zwana również Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych; 

5) „Głosujący” – osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca terytorium 
województwa małopolskiego, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.  

6) „Uczestnik Konkursu” – podmiot będący autorem Inicjatywy, który realizował projekt w ramach Programu 
FIO Małopolska Lokalnie, edycja 2020; 

7) „Inicjatywa” – projekt realizowany w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie, edycja 2020; 
8) „Koordynator” – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. 

§2 

Koordynator Konkursu 

1. Za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Koordynator. 

2. Do zadań Koordynatora należą: 

- monitorowanie prawidłowości funkcjonowania strony Konkursu; 

- kontakt z Uczestnikami Konkursu oraz Głosującymi, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane 

pytania; 

- kontakt z mediami.  

§3 

1. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny, jednakże wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne 
z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.  

2. Przy udziale w głosowaniu nie ma wymogu podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych przez 
Głosującego ma na celu tylko udział w losowaniu nagród rzeczowych.  

3. Nie jest dozwolone posługiwanie się cudzymi lub nieprawdziwymi danymi. Głosujący akceptuje fakt, iż 
Organizatorzy mogą weryfikować dane podane w procesie głosowania, ponosząc pełną odpowiedzialność za 
prawidłowość danych. Weryfikacja dokonana przez Organizatorów może skutkować dyskwalifikacją 
Głosującego z udziału w głosowaniu i losowaniu nagród.  
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4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w procesie głosowania lub brak 
ich aktualizacji, w szczególności za zmianę adresu mailowego, uniemożliwiającą kontakt z Głosującym i 
wręczenie nagrody.  

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu lub Głosujących działań sprzecznych z niniejszym 
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji 
i wykluczenia Uczestnika Konkursu i/lub Głosującego. W przypadku wykluczenia Uczestnik Konkursu/Głosujący 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. 

 
 

§ 4. 
Konkurs 

1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursu 
http://malopolskalokalnie.pl/index.php/plebiscyt.html  i trwa od 16 do 26 października 2020 roku. 

2. Przystępując do udziału w głosowaniu Głosujący może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego imienia i adresu 
e-mail w celu uczestnictwa w losowaniu nagród rzeczowych oraz dla celów, o których mowa w § 8 
Regulaminu.  

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na oddaniu głosu na stronie www.malopolskalokalnie.pl na wybraną 
przez Głosującego Inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie, edycja 2020. 

4. Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować wiele razy na wybrane przez siebie Inicjatywy, 
z tym zastrzeżeniem, że nie więcej niż jeden głos dziennie.  

5. Głosujący uprawniony jest do oddawania głosów wyłącznie za pośrednictwem jednego adresu mailowego.   
 

§ 5. 
Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  
1) Tytuł „Najciekawszej Inicjatywy zrealizowanej w Małopolsce w ramach Programu FIO Małopolska 

Lokalnie, edycja 2020” oraz Tytuł „Najciekawszej Inicjatywy zrealizowanej w Krakowie w ramach 
Programu FIO Małopolska Lokalnie, edycja 2020” 

2. Nagrody rzeczowe  
3. Każdy Uczestnik Konkursu może zdobyć wyłącznie jeden tytuł za otrzymanie największej liczby głosów 

w konkursie w ramach Konkursu. 
4. Ponadto, trzech pierwszych Uczestników Konkursu, którzy otrzymają największą ilość głosów, otrzyma 

nagrody rzeczowe, m.in. bony na kwoty 700, 500 i 300 zł (osobno dla Małopolski i Krakowa).   
5. W przypadku otrzymania przez Uczestników Konkursu równej ilości głosów, tytuły oraz nagrody rzeczowe 

przyznane zostaną ex aequo.  
6. Dodatkowo, spośród Głosujących biorących udział w Konkursie zostanie wylosowany laureat nagrody 

rzeczowej. Laureat zostanie powiadomiony o zdobyciu i sposobie odbioru nagrody rzeczowej drogą 
elektroniczną, poprzez wysłanie przez Organizatorów wiadomości mailowej na adres wskazany 
w formularzu, w terminie do dnia 30.11.2020 roku. 

7. Nagrody dla Uczestników Konkursu zostaną przyznane w dniu 16.11.2020 roku, w trakcie Gali FIO 
Małopolska Lokalnie. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Fundacji Biuro 
Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.12.2020. 

8. Nagrody dla Głosujących będą losowane w okresie pomiędzy 16 a 20.11.2020. Odbiór nagród możliwy 
będzie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.12.2020. W przypadku braku 
możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona wysłana pocztą do Głosującego do dnia 30.11.2020. 

9. Za wygrane nagrody laureatom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, jak też brak jest możliwości wymiany 
nagrody na inną. Nadto, laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot 
trzeci.  
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10. Rezygnacja z nagrody, brak jej odebrania w terminie do dnia 31.12.2020 roku, również wskutek 
okoliczności, o których mowa w § 3. ust. 3, oznacza utratę prawa do nagrody, która tym samym przechodzi 
na własność Organizatora. 

11. W przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, Organizator może uzależnić przyznanie nagrody 
od uprzedniego wypełnienia oświadczenia oraz przekazania Organizatorowi przez laureata kwoty 
należnego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.  

 
§ 6. 

Zastrzeżenia dotyczące Konkursu 
1. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator Konkursu, bądź Koordynator w jego imieniu, 

zastrzegają prawo dodatkowego potwierdzenia danych zgłoszonych Konkursie. 
2. Organizator zastrzega prawo odmowy udzielenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie lub anulowania 

udziału w Konkursie Głosującemu, którego tożsamość budzi wątpliwości lub który narusza warunki 
uczestnictwa określone w Regulaminie. 
  

§ 7. 
Dane osobowe 

1. Uczestnik Konkursu oraz Głosujący, w związku ze swoim udziałem w Konkursie, wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych ich danych osobowych w celu umożliwienia 
przeprowadzenia Konkursu za pomocą strony http://malopolskalokalnie.pl/index.php/plebiscyt.html oraz 
publicznego informowania o jego Uczestnikach i Laureatach, w sposób określony w § 8 Regulaminu.  

2. Uczestnik Konkursu oraz Głosujący mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fundację Biuro Inicjatyw 
Społecznych Ich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w celach związanych z wykonywaniem 
działalności statutowej Organizatorów, w szczególności promowania podejmowanych akcji społecznych 
oraz informowania o współpracy z podmiotami je wspierającymi oraz o działalności tych podmiotów, drogą 
elektroniczną (opcja newsletter).   

3. Administratorem danych osobowych podanych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.  
4. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych jej przez 

Uczestników Plebiscytu oraz Głosujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia RODO, w szczególności dbając o ich bezpieczeństwo i 
ochronę przed ujawnieniem ich innym podmiotom. 

5. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych używa do przetwarzania danych mechanizmu strony www, który 
pobiera dane osobowe Głosującego podane w procesie rejestracji po oddaniu głosu.  

6. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatorów wyłącznie w celach, na które Uczestnik 
Konkursu oraz Głosujący wyrazili zgodę.  

7. Uczestnik Konkursu oraz Głosujący mają prawo wglądu, poprawiania oraz uzupełniania swoich danych 
osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, po wyrażeniu takiej woli 
przez Uczestnika Konkursu/Głosującego, którego dane dotyczą.  

8. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wykorzystuje w mechanizmie Konkursu pliki „cookies”, które 
automatycznie zbierają informacje pozwalające dostosowywać funkcjonalności strony do indywidualnych 
preferencji Uczestnika Konkursu i/lub Głosującego. Każdy użytkownik Strony Plebiscytu 
http://malopolskalokalnie.pl/index.php/plebiscyt.html ma możliwość wyłączenia narzędzia „cookies” w 
ramach własnej przeglądarki, co może jednakże ograniczyć poprawność funkcjonowania serwisu Plebiscytu. 
 

§ 8. 
Publiczne informowanie o Uczestnikach Konkursu i jego laureatach 

1. W zakresie udzielonej zgody na publiczne informowanie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych o 
laureatach Konkursu, o której mowa w § 7. ust. 1 Głosujący wyraża zgodę na podanie – w ramach 
działalności statutowej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – w Internecie: 
1) imienia i nazwiska Głosującego – laureata nagrody rzeczowej. 
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Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na profilach Organizatorów w serwisie społecznościowym 
http://facebook.com oraz stronach internetowych: 
1) http://bis-krakow.pl  
2) http://www.forumoswiatowe.com.pl/news.php  
3) http://krakow.pl/ 
4) https://www.malopolska.pl/ 

2. W celu wykonania postanowień ust. 1 przez Organizatora, Głosujący, któremu przyznano nagrodę wyraża 
jednocześnie zgodę na rejestrację przebiegu jej wręczenia lub odpowiednio przebiegu spotkania, imprezy 
w trakcie której nagroda zostanie wręczona, w tym utrwalenia oraz zamieszczenia jego wizerunku, na 
stronach internetowych, o których mowa w ust. 1. 

3. O publicznym informowaniu o laureatach Konkursu oraz nagrodzonych osobach, bądź też zaniechaniu 
takiego informowania, decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. 

 
§ 9. 

Prawa własności intelektualnej  
1. Treść Strony Konkursu jest chroniona prawem autorskim.  
2. Organizatorowi w stosunku do treści zawartych na Stronie Konkursu, w szczególności do nazw, symbolów 

oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Konkursu przysługują wyłączne autorskie prawa 
majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej. 

3. Wykorzystanie treści zawartych na Stronie Konkursu, w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, 
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność 
prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku 
osobistego.    

 
§ 10. 

Przerwy w funkcjonowaniu Strony Konkursu 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Konkursu wynikający z przerw w dostępności 
pracy serwera lub prawidłowego działania jakichkolwiek funkcjonalności strony: 
http://malopolskalokalnie.pl/index.php/plebiscyt.html, a także za szkody poniesione przez Uczestników 
Konkursui/lub Głosujących wynikające z tego tytułu. 

 
§ 12. 

Kontakt i Reklamacje 
1. Wszelkie pytania i sugestie związane z przebiegiem i udziałem w Konkursie Uczestnicy Konkursu oraz 

Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej Koordynatora agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl 
2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej i zawierać co 

najmniej: imię, nazwisko, oraz dokładny adres osoby składającej reklamację wraz z opisem i powodem 
reklamacji.  

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, Organizator przed ich 
rozpatrzeniem ma prawo zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym przez siebie zakresie.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora lub Koordynatora w jego imieniu. O wyniku reklamacji 
Uczestnik Konkursu i/lub Głosujący zostanie poinformowany w terminie do 14 (czternastu) dni od daty 
otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 3.  

 
§ 13. 

Prawo właściwe 
W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Konkursem, zastosowanie znajdują przepisy prawa 
polskiego.  

 
§ 14. 

Wejście w życie Regulaminu 
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Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na 
stronie fanpage projektu „FIO Małopolska Lokalnie” w portalu społecznościowym Facebook. 

         

 

 

 


