
REGULAMIN KONKURSU 
DZIĘKUJEMY BOHATEROM. POMAGAMY ICH DZIECIOM 

  
  

I.                POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
Konkurs „Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy Ich Dzieciom”, zwany dalej Konkursem organizowany          
jest przez Federację Funduszy Lokalnych w Polsce, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska            
Polskiego 18, wpisaną do Rejestru Sądowego Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla            
Wrocławia- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301924, NIP 9840186075           
zwaną Organizatorem, zrzeszającą 15 Funduszy Lokalnych i 5 organizacji pozarządowych          
współpracujących z Federacją (wymienionych w załączniku 1), zwanych dalej Nominatorami. 
  
Fundatorem nagród jest Fundacja 4F Pomaga z siedzibą przy ul. Grottgera 32, 32-020 Wieliczka,              
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście            
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000841095, NIP 6832109383,            
zwana dalej Fundatorem. 
  

II.              IDEA KONKURSU 
  
Konkurs jest formą podziękowania pracownikom służby medycznej za niezwykłe zaangażowanie i           
poświęcenie w walce z wirusem SARS-CoV2 i chorobą COVID- 19. 

III.             CEL KONKURSU 

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży oraz wsparcie            
1000 dzieci pracowników służby medycznej poprzez dostarczenie im 1000 kart podarunkowych           
umożliwiających zakup produktów w sklepach stacjonarnych 4F. 

IV.             WARUNKI UCZESTNICTWA 

Wsparcie mogą uzyskać dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i          
średnich w roku szkolnym 2020/21, których rodzic lub przedstawiciel ustawowy pracuje w służbie             
medycznej jako: lekarz/lekarka, ratownik medyczny, rehabilitant/ rehabilitantka, fizjoterapeuta/        
fizjoterapeutka, pielęgniarz/ pielęgniarka, sanitariusz/ sanitariuszka, salowy/ salowa lub personel         
administracyjny. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletni uczeń lub przedstawiciel ustawowy          
ucznia niepełnoletniego. 

Jak należy aplikować do Konkursu: 

1.     Wejść na stronę https://dziekujemybohaterom.splashthat.com/ 
2. Odszukać na stronie listę organizacji i wybrać tę, która przypisana jest do miejsca zamieszkania               

Uczestnika 
3.      Kliknąć w formularz zgłoszeniowy właściwy dla województwa, w którym mieszka Uczestnik. 
4. Wypełnić formularz zgłoszeniowy pamiętając, że odpowiedź na pytanie w formularzu           

zgłoszeniowym: „Dlaczego moja mama/mój tata/ mój opiekun jest bohaterem?” nie może           
przekroczyć 200 znaków, a dokończenie zdania „Aktywność to znaczy…” należy wpisać 3-6            
słowami. 

5. Przed wysłaniem formularza kliknąć link z oświadczeniami znajdującymi się na dole twojego             
zgłoszenia, aby pobrać treść oświadczeń. 

6. Wydrukować oświadczenia (obligatoryjne oświadczenie o zatrudnieniu i zgoda na przetwarzanie           
danych, zaś opcjonalne dot. zgody na użyczenie wizerunku), podpisać i wysłać na adres mailowy              



Nominatora podany na końcu formularza (wystarczy wyraźne zdjęcie lub skan dokumentu).           
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2020 r. o godz. 23.59. 

  
V.              KRYTERIA WYBORU 

Wszystkie nadesłane w terminie i kompletne wnioski będą rozpatrywane przez 3-osobowe komisje            
powołane przez każdego z Nominatorów, w oparciu o następujące kryteria: 

Kreatywność, oryginalność i zgodność z tematem odpowiedzi na 2 pytania: 

a.      Dlaczego moja mama/mój tata/ mój opiekun jest bohaterem?  
b.      Dokończ zdanie: Aktywność to znaczy… 

Komisja oceniając uwzględni poziom odpowiedzi w podziale na trzy grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-14 lat               
oraz powyżej 15 lat.  

Komisje powołane przez Nominatorów spośród wszystkich otrzymanych wniosków wybiorą 50          
najlepszych prac i prześlą listę zwycięzców do Organizatora Konkursu. 

Organizator oraz Nominator mają prawo kontaktować się z Uczestnikami Konkursu celem weryfikacji            
danych. 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które: 

1.  Nie będą kompletne. 
2. Nie będą zawierać załączników (oświadczenie o zatrudnieniu w służbie medycznej, o  

przetwarzaniu danych osobowych i opcjonalnie o użyczeniu wizerunku) wysłanych na adres            
mailowy  

    Nominatora lub załączniki będą nieczytelne. 
3.  Zostały złożone do Nominatora niezgodnie z miejscem zamieszkania Uczestnika. 

  
VI.             NAGRODY 
  

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 1000 Laureatów, zwane dalej Nagrodami, w postaci 1000              
kart podarunkowych 4F o wartości wynoszącej 500 zł każda. Zasady korzystania z karty             
podarunkowej oraz data ważności są widoczne na karcie. Karta podarunkowa upoważnia do            
zakupu towarów o wartości 500 zł brutto w sklepach stacjonarnych 4F do dnia 30.06.2021 roku.               
Adresy sklepów dostępne są na stronie: www.4F.com.pl. 

2. Do wartości Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna ufundowana przez Fundatora            
odpowiadająca wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród. Laureat         
Konkursu wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została zaliczona przez Fundatora na poczet            
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej, którą Fundator jest zobowiązany         
odprowadzić na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

  
VII.           NAGRODA DODATKOWA 
  

1. Zostanie przyznana także dodatkowa nagroda pieniężna, zwana dalej Nagrodą Dodatkową,           
ufundowana przez Organizatora Konkursu za najciekawszą odpowiedź na pytanie „Dlaczego          
moja mama/mój tata/mój opiekun jest bohaterem?”. Nagroda w wysokości 500 zł zostanie            
przekazana na wskazane przez Laureata konto. 

2. Do Nagrody Dodatkowej ufundowanej przez Organizatora zostanie dodana dodatkowa          
nagroda pieniężna ufundowana przez Organizatora odpowiadająca wysokości należnego        
zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody Dodatkowej. Laureat wyraża zgodę, aby          

http://www.4f.com.pl/


dodatkowa nagroda pieniężna została zaliczona przez Organizatora na poczet         
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej, którą Organizator jest zobowiązany         
odprowadzić na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

  
VIII.          HARMONOGRAM KONKURSU 
  

1. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy udostępniony          
na stronie Nominatora): od 17 sierpnia do 6 września 2020 r. do godz. 23:59. 

2.      Rozpatrzenie wniosków przez Nominatorów:  do dnia 9 września 2020 r. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2020 r. na stronie internetowej Organizatora             

oraz Nominatorów. 
4.      Przygotowanie Nagród przez Fundację 4F Pomaga: do dnia 16 października 2020 r. 
5.      Wręczenie Nagród wszystkim Laureatom przez Nominatorów: do 18 października 2020 r. 
  

IX.             ZOBOWIĄZANIA LAUREATA 

Przedstawiciel ustawowy Laureata niepełnoletniego lub Laureat pełnoletni zobowiązuje się do          
współpracy z Organizatorem oraz Nominatorem w zakresie działań niezbędnych do przeprowadzenia           
Konkursu, w szczególności uczestnictwa Laureata podczas wręczania Nagród, wyrazi zgodę na           
wykorzystanie przez Nominatorów i Fundatora cytatów zawartych w odpowiedzi na pytanie „Dlaczego            
moja mama/mój tata/mój opiekun jest bohaterem?” Cytaty będą wykorzystane wyłącznie do celów            
promocji konkursu. Przedstawiciel ustawowy Laureata niepełnoletniego lub Laureat pełnoletni może          
także wyrazić zgodę na publikację zdjęć z wręczenia Nagród. 

X.              ODWOŁANIA 
  

1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją             
korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty          
elektronicznej na adres flms@ng.pl. 

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres           
korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji. 

3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty doręczenia             
Organizatorowi. 

4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony za           
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika wskazany w skardze lub          
reklamacji. 

  
XI.             OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie Konkursu jest Federacja Funduszy          
Lokalnych w Polsce i Nominator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach             
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia            
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w               
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne          
rozporządzenie o ochronie danych). Z klauzulą informacyjną Administratora dotyczącą przetwarzania          
danych osobowych w ramach konkursu można zapoznać się na stronie http://www.ffl.org.pl/ oraz na             
stronach Nominatorów. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wykaz Funduszy Lokalnych i organizacji pozarządowych współpracujących z Federacją 



Lp Nazwa placówki Województwo Strona internetowa 

1 Fundusz Lokalny Masywu 
Śnieżnika 

Dolnośląskie http://flms.pl/pl/ 

2 Włocławskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej 

Kujawsko-pomorskie https://www.wcee.org.pl 

3 Fundacja Fundusz Lokalny 

Ziemi Biłgorajskiej 

Lubelskie (powiaty: 
biłgorajski, janowski 
opolski, świdnicki, 
lubelski, kraśnicki, 

lubartowski, radzyński, 
łukowski, rycki, 

puławski) 

https://www.flzb.lbl.pl/ 

4 Stowarzyszenie CZAJNIA Lubelskie (powiaty: 
tomaszowski, 

hrubieszowski, zamojski, 
krasnostawski, chełmski, 

łęczyński, włodawski, 
parczewski, Biała 

Podlaska) 

http://www.czajnia.pl/ 

5 Stowarzyszenie 
OKO-Oblicza Kłodawskich 

Okolic 

Lubuskie http://www.oko.klodawa.pl/ 

6 Stowarzyszenie 
Dobroczynne "RAZEM" 

Łódzkie http://www.sdrazem.org/ 

7 Małopolskie Towarzystwo 
Oświatowe 

Małopolskie http://www.mto.org.pl/pl/ 

8 Stowarzyszenie WARKA Mazowieckie (powiaty: 
grójecki, garwoliński, 

kozienicki, białobrzeski, 
Radom, radomski, 

przysuski, szydłowiecki, 
lipski, zwoleński, 

piaseczyński, otwocki, 
miński, siedlecki, 
Siedlce, łosicki, 

sokołowski, żyrardowski) 

http://www.stowarzyszeniewarka.p
l/ 

http://wcee.org.pl/


9 Fundacja "Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej Fundacja - 
Młodzi Razem" 

Mazowieckie (powiaty: 
ciechanowski, 

gostyniński, grodziski, 
legionowski, makowski, 
mławski, nowodworski, 
ostrołęcki, Ostrołęka, 

ostrowski, Płock, płocki, 
płoński, pruszkowski, 
przasnyski, pułtuski, 

sierpecki, sochaczewski, 
Warszawa, warszawski 
zachodni, węgrowski, 

wołomiński, wyszkowski, 
żuromiński) 

http://mlodzirazem.pl/ 

10 Stowarzyszenie UKS Spiders 
Krapkowice 

Opolskie http://www.spiderskrapkowice.pl/ 

11 Fundacja Fundusz Lokalny w 
Leżajsku 

Podkarpackie http://fundacja.lsr.pl/ 

12 Fundacja "Sokólski Fundusz 
Lokalny" 

Podlaskie http://www.fundacjasfl.pl/ 

13 Lokalna Fundacja 
Filantropijna Projekt 

Pomorskie http://fundacja-projekt.pl/ 

14 Raciborski Fundusz Lokalny Śląskie (powiaty: 
raciborski, wodzisławski, 

rybnicki, Rybnik, 
Jastrzębie zdrój, Żory, 

gliwicki, Gliwice, Zabrze, 
tarnogórski, lubliniecki, 
kłobucki, Częstochowa, 

częstochowski) 

http://rfl.org.pl/ 

15 Żywiecka Fundacja Rozwoju Śląskie (powiaty: 
żywiecki, cieszyński, 
Bielsko-Biała, bielski, 

pszczyński, 
bieruńsko-lędziński, 

mikołowski, Tychy, Ruda 
Śląska, Świętochłowice, 
Chorzów, Siemianowice 

Śląskie, Katowice, 
Mysłowice, Jaworzno, 

Sosnowiec, Bytom, 
Piekary Śląskie, 

będziński, Dąbrowa 

https://zfr.org.pl/ 



Górnicza, myszkowski, 
zawierciański) 

16 Stowarzyszenie 
Świętokrzyski 

Fundusz Lokalny 

Świętokrzyskie http://www.funduszlokalny.kielce.p
l/ 

17 Fundusz Lokalny Ziemi 
Ełckiej przy Ełckim 

Stowarzyszeniu Aktywnych 
STOPA 

Warmińsko-mazurskie 
(powiaty:  gołdapski, 
olecki, ełcki, piski, 

węgorzewski, giżycki, 
kętrzyński, mrągowski, 

szczycieński i 
bartoszycki) 

http://www.stopa.org.pl/co-robimy/
fundusz-lokalny-ziemi-ełckiej 

18 Nidzicki Fundusz Lokalny Warmińsko-mazurskie 
(powiaty: elbląski, 

braniewski, lidzbarski, 
olsztyński, nidzicki, 

działdowski, 
nowomiejski, iławski i 

ostródzki) 

http://funduszlokalny.nidzica.pl/ 

19 BARKA Fundacja Pomocy 
Wzajemnej 

Wielkopolskie https://barka.org.pl/ 

20 Darłowskie Centrum 
Wolontariatu 

Zachodniopomorskie https://wolontariat.com.pl/ 

  

 


