
Regulamin konkursu „Pierwsza pomoc w Twojej szkole” 

1. Organizatorem konkursu „Pierwsza pomoc w Twojej szkole” (zwanego dalej „konkursem”) jest 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19 c, 

02-738 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030897, NIP: 

5213003700 (zwana dalej „organizatorem”). 

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

3. Konkurs skierowany jest do nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, biorących udział w 

Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” (zwanych dalej „uczestnikami”). 

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie profilu na portalu Facebook lub Instagram. 

4. Konkurs trwa od 4.10.2019 r. do 11.10.2019 r. 

5. Konkurs polega na opublikowaniu na portalu Facebook lub Instagram zdjęć przedstawiających 

naukę pierwszej pomocy z oznaczeniem zdjęcia hashtagami: #UczymyRatować i 

#DrużynaWOŚP. Każdy uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć. Zdjęcia muszą być 

publiczne.  

6. Nagrodą w konkursie jest 30 koszulek dla dzieci i 10 koszulek dla dorosłych, które uczestnik 

przekaże uczniom wybranej przez siebie klasy. Łączna wartość nagród to 1716 zł. Nagrody nie 

można wymienić na jej równowartość pieniężną. Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres 

wskazany przez zwycięzcę. 

7. Wynik konkursu będzie ogłoszony na Facebooku na profilu Ratujemy i Uczymy Ratować oraz 

na Instagramie na profilu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 11.10.2019 r. 

Zwycięzcę – uczestnika, który zgłosił najciekawsze zdjęcie – wybiorą pracownicy organizatora. 

8. Zdjęcia biorące udział w konkursie będą wyświetlane na ekranie w czasie wydarzenia – 

Rekordu w Pierwszej Pomocy organizowanego w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i 

Uczymy Ratować” w dniu 16.10.2019 r. Zdjęcia będą wyświetlane za pomocą programu 

wosp.sentione.com. 

9. Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do 

konkursu, w szczególności posiada autorskie prawa majątkowe lub uzyskał licencję w 

niezbędnym zakresie oraz otrzymał zgody od osób, których wizerunek został na zdjęciu 

utrwalony (w przypadku zdjęć zawierających wizerunek dzieci konieczna jest zgoda opiekuna 

prawnego). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyświetlania zdjęć bez wskazywania ich autora oraz do 

zestawiania ich z innymi zdjęciami lub grafikami. 

11. Reklamacje prosimy kierować na adres: redakcja@wosp.org.pl 

12. Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie 

https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/dolacz-do-druzyny-wosp-i-ucz-pierwszej-pomocy  

13. Uczestnikom, w związku z udziałem w konkursie, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

wobec serwisu Facebook lub Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram ani z nimi związany. 

14. Klauzula RODO: organizator informuje, iż: 

a. administratorem danych osobowych zwycięzcy konkursu jest organizator, tel. 

kontaktowy: 22 852 32 14,  

b. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych u 

organizatora prosimy pisać na adres mailowy: ochronadanych@wosp.org.pl; 

https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/dolacz-do-druzyny-wosp-i-ucz-pierwszej-pomocy


c. dane osobowe zwycięzcy konkursu w postaci danych profilu Facebook, Instagram 

zwycięzcy przetwarzane będą w wysyłki nagrody (Art. 6 ust 1 pkt. b RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą);  

d. odbiorcą danych osobowych będą podwykonawcy organizatora, w zakresie 

świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi 

umowami. Nie mają oni prawa korzystać z danych w swoich celach.  

e. dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających 

z przeprowadzenia konkursu; 

f. osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych, 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;  

g. osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

h. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 

 

 

 


