KONKURS DLA ORGANIZACJI
Regulamin konkursu „Moc pomocy TuDu –
wygraj zestaw gadżetów”

Organizacja i cel konkursu
1. Konkurs „Moc pomocy TuDu – wygraj zestaw
gadżetów”, zwany dalej Konkursem,
organizowany jest przez Fundację Dobra Sieć, z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska
20/22 lok.41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod
numerem KRS 0000329778, zwaną dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest promowanie korzystania z TuDu.org.pl – platformy
crowdsourcingowej dedykowanej organizacjom pozarządowym i wolontariuszom oraz
wyłonienie najciekawszych rezultatów pracy e-wolontariuszy aktywnych na portalu
TuDu.org.pl.
3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane, administrowane czy powiązane z serwisem Facebook. Jednocześnie serwis
Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę i przebieg konkursu.
Warunki udziału w Konkursie i przebieg Konkursu
1. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje zarejestrowane w serwisie TuDu.org.pl,
zwane dalej Uczestnikami.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę różniących się od siebie
Zgłoszeń.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie na adres mailowy czesc@tudu.org.pl
wybranych efektów współpracy z e-wolontariuszami wraz z kilkuzdaniową
odpowiedzią na pytanie: Jak pomogli nam wolontariusze z TuDu.org.pl? W zależności
od formy wykonanej przez e-wolontariuszy pracy, prosimy o dołączenie grafiki, pliku
tekstowego lub innej formy obrazującej wykonane zadanie. Prosimy również o
podanie imion i nazwisk lub pseudonimów wolontariuszy - autorów.
4. Nadesłane pliki oraz treść wybranych odpowiedzi będą wykorzystywane przez
Organizatora do promocji serwisu TuDu.org.pl.

5. Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie rozwiązanie zadania zaakceptowane i wybrane
przez organizację w serwisie TuDu.org.pl.
6. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w okresie 15
marca 2021 r. – 22 marca 2021 r. do godz. 23:59 CET.
7. Zwycięzców Konkursu wybierze Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele
Organizatora.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.e-wolontariat.pl oraz na portalu
Facebook, znajdującej się pod adresem: www.facebook.com/ewolontariat w dniu 26 marca
2021 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu ogłoszenia wyników w
przypadku dużej liczby zgłoszeń.
9. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom po ogłoszeniu wyników, pocztą na koszt
Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania Organizatorowi adresu
korespondencyjnego przez Uczestnika. Istnieje również możliwość wysłania nagrody do
wskazanego przez Uczestnika paczkomatu.

Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy gadżetów TuDu.
2. Fundatorem nagród jest Fundacja Dobra Sieć.
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie zawartych w ogłoszeniu danych wyłącznie na użytek serwisu TuDu.org.pl,
organizacji Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Uczestnik dysponuje prawem
wglądu do swoich danych i prawem do ich poprawiania lub usunięcia.
3. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Zarząd
Fundacji Dobra Sieć.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w okresie jego
trwania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Konkursu FDS będzie informowała na
bieżąco na stronie e-wolontariat.pl oraz na stronie www.facebook.com/ewolontariat.
W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie zgodzi się ze zmianami regulaminu, ma prawo
wycofać zgłoszenie najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika,
które uniemożliwiają dostarczenie Nagrody.

6. Zgodnie z regulaminem serwisu tudu.org.pl prace tworzone przez wolontariuszy
udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. W ramach
promocji efektów niniejszego Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z powyższą licencją.
7. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Organizator z
tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z nieprawidłowego charakteru powyższego
oświadczenia złożonego przez Uczestnika.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania Zadań Konkursowych nie spełniających
wymagań opisanych w Regulaminie.

