Realizuj swoje cele i wygrywaj nagrody!
Zasady są proste!
1. Zainstaluj aplikację i załóż konto.
2. Realizuj swój cel, wykonując codzienne zadania.
3. Wypełnij ankiety zawarte w aplikacji oraz odpowiedz na pytanie konkursowe:
Dlaczego warto dbać o siebie?

Wygrywaj!
Nagroda główna: niecodzienne wyprawy zagraniczne
•
•
•

I edycja: Od Hollywood do Parków Narodowych USA w terminie: 30.03 – 09.04.2020
II edycja: Tropem historycznych plemion Etiopii w terminie: 21.04 – 30.04.2020
III edycja: Bogactwa Meksyku w terminie: 18.05 – 26.05.2020

Nagroda Wyróżnienie: Samsung Galaxy Watch Active2

W każdej edycji Konkursu do wygrania są 3 nagrody główne i 4 nagrody wyróżnienia.
Szczegóły w regulaminie poniżej.
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REGULAMIN KONKURSU
Walk4Change
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym
konkursie pod nazwą: „Walk4Change” („Konkurs”), w ramach aplikacji WALK4CHANGE (dalej
jako „Aplikacja” )..
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266), al.
Grunwaldzka 212, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000133671, NIP 5842006715 („Organizator).
3. Celem Konkursu jest promocja Aplikacji „WALK4CHANGE”, opracowanej w ramach Projektu
realizowanego przez Fundację Marka Kamińskiego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia pod tytułem
„Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz
osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań
prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i
przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania.”
(zwany Programem);

§ 2 Warunki uczestnictwa
1.
Konkurs przeprowadza Organizator,
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku 13-25 lat i osoby w wieku powyżej 60 lat, którzy
mieszkają na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i
podkarpackiego. („Uczestnik”).
3. Udział w Konkursie dla Uczestników jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1.
zgoda na uczestnictwo w Projekcie poprzez akceptacje regulaminu Projektu
2.
instalacja Aplikacji na urządzeniu mobilnym Uczestnika;
3.
rejestracja w Aplikacji, która polega na podaniu takich danych osobowych jak: adres email, data urodzenia, miejsce zamieszkania a w wypadku osób poniżej 16 roku życia –
podaniu adresu e-mail rodzica/ opiekuna prawnego wraz z jego akceptacją udziału
dziecka w konkursie.
4.
przejście przez 10 kroków Metody Biegun zawartych w Aplikacji;
5.
odpowiedzi na pytania dotyczące Projektu zawarte w Aplikacji
6.
udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, umieszczone w aplikacji
5 Każdy z Uczestników może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe w ramach
każdej edycji konkursu.
§ 3 Termin trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 10.02.2020 roku i trwa do 04 maja 2020 roku.: Odpowiedzi nadesłane po
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, nie będą oceniane.
2. W trakcie trwania Konkursu Komisja konkursowa będzie wyłaniała laureatów w 3 edycjach:
• Pierwsza edycja: zakończenie przyjmowania zgłoszeń w dniu 2 marca 2020
• Druga edycja: zakończenie przyjmowania zgłoszeń w dniu 06 kwietnia 2020
• Trzecia edycja: zakończenie przyjmowania zgłoszeń w dniu 04 maja 2020
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§ 4 Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom
1. O wyłonieniu laureatów i wyróżnionych Konkursu decyduje Komisja, którego imienny skład
zostanie ogłoszony na stronie https://www.walk4change.pl/
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję w terminie do 3 dni od daty zakończenia
przyjmowania zgłoszeń w ramach każdej edycji. Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym imiona i miejsce
zamieszkania laureatów Konkursu, opublikowane zostaną na stronie Programu
https://www.walk4change.pl/.
3. Regulamin Konkursu nie zakłada możliwości odwołania się od decyzji Komisji.
4. W Konkursie zostaną wyłonieni Laureaci, którym zostaną przyznane nagrody zgodnie z § 4
Regulaminu
5. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego
egzemplarza pracy konkursowej.
6. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego Komisji.
Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
7. Odpowiedzi oceniane będą według następujących kryteriów:
a. oryginalność,
b. identyfikacja odpowiedzi z tematem,
c. czytelność,
8. Nagrodami w Konkursie są:
a. nagroda główna - wycieczka zagraniczna dla jednej osoby o wartości 13 600 zł brutto plus
kwota pieniężna w wysokości 1511 zł brutto.
b. nagroda wyróżnienia- Smartwatch
5. W każdej edycji Konkursu do wygrania są:
a. Trzy nagrody główne
b. Cztery nagrody wyróżnienia
6. W trakcie trwania całego Konkursu każdy z uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.
7. Nagrody główne w Konkursie:
• Pierwsza edycja: wyprawa do USA w terminie: 30.03 – 09.04.2020
• Druga edycja: wyprawa do Etiopii w terminie: 21.04 – 30.04.2020
• Trzecia edycja: wyprawa do Meksyku w terminie: 18.05 – 26.05.2020
8. Organizator zastrzega, że ww. terminy wycieczek mogą ulec zmianie w zakresie +/- 2 dni z uwagi
na wybór najbardziej optymalnych połączeń lotniczych.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu i kierunku wycieczki, z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w
przypadku powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, epidemii, niepokojów
społecznych, konfliktów wewnętrznych, a także innych zdarzeń, na które Organizator nie ma
żadnego wpływu. O zmianie miejsca wycieczki zostanie zakomunikowana w regulaminie oraz na
stronie www.walk4change.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszystkich lub części nagród wyróżnień do
kolejnej edycji, w przypadku nie otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku kiedy
odpowiedzi na pytanie konkursowe w danej edycji są niezgodne z kryteriami oceny konkursu
wymienionymi w par 4 pkt 7.
11. Opiekunowie prawni laureatów Konkursu otrzymają ewentualne inne niezbędne dokumenty,
których podpisanie będzie stanowiło warunek uczestnictwa laureatów w organizowanych
wycieczkach, lub uzyskania gadżetów, które są nagrodami za udział w Konkursie.
12. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej
https://www.walk4change.pl/
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13. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez laureata danych umożliwiających
jego identyfikację oraz zorganizowanie wycieczki, obejmujących: jego imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, i numer paszportu ważnego minimum 6 miesięcy od
daty powrotu. Dane te powinny zostać wysłane na adres konkurs@kaminski.pl w ciągu 3 dni od
wysłania do laureata maila z informacja o jego zwycięstwie w konkursie. Laureat traci prawo do
nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego
dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe lub zostaną przesłane po określonym w
Regulaminie czasie.
14. O przyznaniu nagrody uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony na adres e-mail. W przypadku
braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią
nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w Konkursie, nagrody przepadają i
mogą zostać wydane kolejnemu uczestnikowi Konkursu.
15. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
16. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo
zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na
piśmie.
17. Nagroda zostanie przekazana pocztą (smartwatch) lub mailowo (wycieczka) Laureatowi przez
Organizatora nie później niż do 14 dni od zakończenia poszczególnych edycji. W wypadku
doręczenia pocztą nagrody, Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór
przekazanej nagrody.
§ 5 Prawa autorskie i dane osobowe
1. W związku ze akceptacją regulaminu i wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik, jak i Rodzic lub
Opiekun Prawny Uczestnika udziela Organizatorowi w imieniu autora nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej w
celach związanych z organizacją i promocją Programu na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powzyej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
2. Licencja, o której mowa w ust. 1 udzielona jest z prawem do udzielania dalszych licencji.
3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych jest
Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 212
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w szczególności w celach związanych z
postępowaniem konkursowym (artykuł 6 ust. 1 lit a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych
opiekunów prawnych i uczestników w celach kontaktowych będzie się odbywać na podstawie
artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych, wskazanych w rejestracji Aplikacji jest konieczne do
skutecznego zarejestrowania i uczestnictwa w konkursie, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f
RODO).
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5. Dane osobowe uczestniczących mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia
przez opiekuna prawnego dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które
opiekun prawny wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie,
etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu
operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, dane osobowe
uczestniczących mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administrator Danych
tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie.
Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom dane osobowe uczestniczących zawsze z
poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych uczestniczących nakładając na te podmioty
obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie
podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów
wynikających z RODO.
6. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych uczestniczących do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą uczestniczących przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez opiekuna prawnego sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania. W sytuacji zawarcia umowy z administratorem danych dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych
(przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w
wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi
6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się
odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach
prawa np. przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
8. Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo żądania od Administratora Danych dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją uczestniczących, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim. Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia każdej
wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Opiekunowi prawnemu przysługuje w związku z przetwarzaniem
danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Administratora Danych. Dane osobowe
nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
9. Jeśli opiekun prawny chciałby dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych
osobowych, zmienić złożone przez siebie którekolwiek z oświadczeń lub skorzystać z
przysługujących jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pisemnie
pod adres siedziby Administratora Danych lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mail podany na
stronie Administratora Danych bądź w ramach formularza kontaktowego, znajdującej na stronie
Administratora Danych. W przypadku skierowania w/w korespondencji, Administrator Danych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu
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do 90 dni, wówczas Administrator poinformuje wnioskodawcę w terminie miesiąca o takim
wydłużeniu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin zostanie opublikowany na stronie Programu https://www.walk4change.pl/ jak
również w Aplikacji WALK4CHANGE
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do
żądania wydania nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych
i zakładach wzajemnych.
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