
Regulamin Konkursu „Orszak z Gwiazdą.” („Regulamin”)  

 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie: Orszak z Gwiazdą, 

organizowanym przez Fundację Orszak Trzech Króli (dalej zwana: Fundacją).  Celem 

Konkursu jest wyłonienie miejscowości, która ma najbardziej zaangażowanych 

mieszkańców, wyrażających chęć zorganizowania wyjątkowego Orszaku Trzech Króli 

w ich miejscowości. 

 

 

§ 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu „Orszak z Gwiazdą” (dalej: „Konkurs”) oraz fundatorem 

nagród w konkursie jest Fundacja Orszak Trzech Króli, z siedzibą w Warszawie 

(04-993), przy ul. Bysławska 84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz 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 0000367605, NIP: 952-20-98-422, (dalej: 

„Organizator”). 

2. Beneficjentem Konkursu są podmioty prawne, które podpisały umowę na organizację 

Orszaku w danej miejscowości.  

 

 

§ 2 Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpocznie się 1.12.2019 r. o godz. 12:00 i zakończy 15.12.2019 r. o 

godzinie 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania 

nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

 

 

 

§ 3 Komisja konkursowa 

 

1. 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. 

 

 

§ 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 



1. W Konkursie, jako Beneficjenci mogący przyjąć nagrody, biorą udział wszystkie 

podmioty formalne z miejscowości położonych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, które podpisały z Fundacją umowę na organizację Orszaku Trzech Króli w 

dn. 6.01.2020 r. w danej miejscowości. Miejscowość, która nie chce brać udziału w 

głosowaniu, powinna czym prędzej zgłosić taką informację na adres 

konkursy@orszak.org, przed 30.11.2019 r. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie jako głosujący koniecznym jest wyrażenie zgody 

na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji Konkursu 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) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu. Brak zgody 

na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach przeprowadzenia konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.    

3. Głosującym w konkursie może być każda osoba, ale osobiście, to znaczy 

niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich 

lub przy pomocy robotów informatycznych. Takie nieważne głosy będą usuwane. 

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 

Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w 

sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych 

rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie 

dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana 

warunkami Regulaminu. 

6. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swój adres e-mail. Uczestnik nie 

jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego 

jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego 

konta osoby fizycznej.   

 

 

§ 5 Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: www.orszak.org (dalej: 

„Strona”)  

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz 

wyrażeniem zgody określonej Regulaminem dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. 

3. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.orszak.org . W celu 
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oddania głosu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza, za 

pośrednictwem którego, Uczestnik poda swój adres e-mail i wskaże miejscowość z 

Polski typowaną przez niego do wygranej. Każdy Uczestnik może zagłosować tylko 

raz. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie informacji o Orszaku na podany adres 

mailowy. Na podany adres mailowy wysyłana jest wiadomość z linkiem 

aktywacyjnym w przeciągu ok. 60 minut. Kliknięcie w link jest warunkiem oddania 

ważnego głosu.  

Ilość głosów oddanych na daną miejscowość będzie uwidoczniona na bieżąco na 

podstronie konkursu.  

Po zakończeniu Komisja konkursowa podliczy głosy i ogłosi wyniki na stronie 

www.orszak.org.    

 

4. Zwycięzcą konkursu zostanie podmiot z miejscowości, która uzyska największą 

liczbę głosów. 

 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony poprzez Komisję na stronie internetowej: 

www.orszak.org. 

 

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

Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna. 

 

 

§ 6 Nagrody 

 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: I, II, III oraz dodatkowe. 

2. Nagrodę I stanowi: (a) wizyta zespołu muzycznego „Albo i Nie”, który uświetni 

kolędowanie orszakowe w dniu 6 stycznia 2020 r. podczas Orszaku Trzech Króli 

organizowanego przez zwycięską miejscowość. Organizator ufunduje wizytę zespołu, 

ale scenę i nagłośnienie oraz inne potrzebne do występu rzeczy musi zapewnić 

organizator Orszaku lokalnego (wg załącznika). (b) wizyta ekipy TVP, która 

zrealizuje relację na żywo z Orszaku w paśmie ogólnopolskim (program Między 

Niebem a Ziemią, w godzinach 11:45-13:45). (c) gwiazda, która może przewodzić 

Orszakowi. (d) umieszczenie informacji o zwycięskiej miejscowości i odbywającym 

się w niej Orszaku na www.orszak.org oraz na profilu FB. 

3. Nagrodę II i III stanowią czekoladki w ilości za II miejsce 3000 szt. , za III miejsce 

2000 szt.. Czekoladki muszą być rozdane w czasie Orszaku Trzech Króli. 

4. Nagrody dodatkowe stanowią korony, które trafią do wszystkich miejscowości 

uzyskujących głosy (ponad 300 głosów – 300 koron; ponad 600 głosów – 600 koron, 

itd.). Nagroda ta jest aktywna do oddania łącznie, dla wszystkich miejscowości, 

pierwszych 50 000 głosów (co oznacza, że Organizator funduje łącznie maksymalnie 

50 000 koron wysyłanych darmowo do rozdysponowania pomiędzy miejscowości 

Orszakowe, które oddadzą największą ilość głosów).  

http://www.orszak.org/
http://www.orszak.org/
http://www.orszak.org/


5. Podmiot z miejscowości, która otrzyma nagrodę I, będzie odpowiedzialny za 

przygotowanie sceny wg riderów technicznych zespołu (patrz załącznik) oraz zapewni 

czas na wykonanie próby. 

6. Organizatorzy Orszaku w zwycięskiej miejscowości, będą ponadto odpowiedzialni za:  

 

a) wyznaczenie miejsca, gdzie będą mogły zaparkować samochody zespołu oraz  

ekipy telewizyjnej; 

 

b) wyznaczenie miejsca, gdzie zespół może się przebrać, ogrzać i zjeść posiłek; 

podobnie dla ekipy telewizyjnej; 

 

c) uzyskanie zgód od właściwych urzędów na postawienie sceny i przeprowadzenie 

kolędowania,  

 

d) przygotowanie osób, zespołów ludowych, itp., które wystąpią w programie 

telewizyjnym; przy czym jednym z relacji powinien być wywiad z zespołem; 

 

e) zapewnienie ochrony, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie 

kolędowania i przeprowadzania wywiadów w TVP 

f) przesłanie do Organizatora 10 zdjęć z kolędowania w miejscowości wraz z 

przeniesieniem praw autorskich na Organizatora oraz uzyskaniem zgody osób na nich 

występujących do wykorzystania wizerunku w celach promocji Orszaku.  

7. Wizyta zespołu odbędzie się z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych niezależnych od 

Organizatora oraz nieszczęśliwych wypadków, m.in. choroba lub śmierć, wypadek 

samochodowy w czasie transportu, złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

dojazd, itp. 

8. Miejscowość zwycięska nie może przekazać prawa do Nagrody innym 

miejscowościom. Nie jest też możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób 

trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa 

rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z 

rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody 

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnej miejscowości 

wskazanej przez Komisję.  

 

 

§ 7 Prawa i obowiązki Organizatora 

 

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

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 

Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: 



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

- wykorzystują  różne  aliasy  (dodatkowe  adresy)  tego  samego  konta  poczty 

elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników; 

- używają robotów do głosowania 

 

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 Uczestnikiem 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. 

 

5. W przypadku rażącego naruszenia §7 ust.1 oraz ust.2 Organizator zastrzega sobie 

prawo skreślenia miejscowości z listy Uczestników Konkursu.  

 

 

§  8 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Orszak Trzech Króli, 

z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławska 84, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców oraz 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 0000367605, NIP: 

952-20-98-422. 

2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników 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 Uczestników dane osobowe w postaci adresu e-mail. 

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

osobowe zgodnie z 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 

Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, 

otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik konkursu 

wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno na 

potrzeby organizacji Konkursu, jak też, po jego zakończeniu, w celach 

marketingowych Administratora danych. 

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. 

 

 

§ 9 Reklamacje 

 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania 

Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od 

zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest 

data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora 

lub elektroniczną na adres konkursy@orszak.org; z dopiskiem „Orszak z Gwiazdą - 

Reklamacja”. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 

dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie 

poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres 

podany w reklamacji. 

4. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, z którego osoba brała udział w 

konkursie i zawierać opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany 

sposób jej rozpatrzenia. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez 

Organizatora.  

 

§ 10 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. 
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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 konkursy@orszak.org;  
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