Regulamin Konkursu „Dzieci nagrywają, świetlice wygrywają - poeksperymentujMY!”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest organizacja pożytku publicznego – przedsiębiorstwo społeczne
Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02972, NIP: 9512480137 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Uczestnicy i założenia Konkursu
4. W konkursie mogą wziąć udział Świetlice Środowiskowe, reprezentowane przez Opiekuna
Grupy (zwanego dalej „Opiekunem”) – osobę upoważnioną do reprezentowania danej
Świetlicy.
5. Pierwszych 30 Świetlic Środowiskowych, które zgłoszą swój udział, otrzyma dla swoich
podopiecznych do wykonania eksperymenty naukowe marki Funiversity (zwane dalej:
„produkty marki Funiversity”), mające na celu rozbudzenie wyobraźni, kreatywności i
dostarczenia zabawy dzieciom.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie przez Opiekuna:
a) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia do konkursu, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu,
b) wydrukowanego i podpisanego regulaminu Konkursu (może być skan),
c) po otrzymaniu od Organizatora produktów marki Funiversity -filmu, pokazu zdjęć,
nagrania TikTok’a etc. (zwane dalej: „nagranie konkursowe”) ukazującego w jaki
kreatywny sposób można wykorzystać otrzymane produkty marki Funiversity. Nagranie
konkursowemoże przedstawiać piosenkę, taniec, prezentację zabawki lub zwykły pokaz
zdjęć z zabaw produktami marki Funiversity.
7. Nagranie
konkursowe
musi
zostać
dostarczone
na
adres
mailowy:
poeksperymentujmy@change4good.pl w formie pliku lub linku do pobrania pliku (transfer)
najpóźniej do dnia 14.04.2022 r.
8. Każda Świetlica Środowiskowa może przesłać 1 (jedno) nagranie konkursowe
9. Świetlice Środowiskowe, które zrezygnują z konkursu są zobowiązania do odesłania
otrzymanych zabawek lub pokrycia za nie kosztów.
10. Przesyłając nagranie konkursowe, Opiekun Grupy, oświadcza, że:
1) świetlica środowiskowa, którą reprezentuje, wyraża zgodę na udział w konkursie,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz na posługiwanie się nazwą świetlicy
środowiskowej na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz w informacjach na temat
konkursu;
2) wyraża zgodę na publikację wykonanego przez uczestników Konkursu nagrania w
kanałach społecznościowych, w tym Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej
www.funiversity.pl
3) przesłane nagranie konkursowe nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw i
dóbr prawnie chronionych;
4) udostępnił opiekunom prawnym uczniów, przygotowujących nagranie konkursowe,
Regulamin konkursu oraz uzyskał zgodę na wzięcie przez uczniów udziału w konkursie, na
zasadach określonych w Regulaminie;

5) opiekunowie prawni dzieci biorących udział w nagraniu konkursowym wyrazili pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci oraz nieodpłatne publikowanie
wizerunku tychże dzieci, w celach informacyjnych i promocyjnych przez Organizatora;
6) opiekunowie prawni każdego z twórców lub współtwórców nagrania konkursowego
wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie z nagrania na
potrzeby Konkursu, tj. do zgłoszenia nagrania, wyłonienia laureatów w konkursie oraz na
rozpowszechnianie nagrania w kanałach społecznościowych Organizatora konkursu, ze
wskazaniem nazwy uczestników Konkursu z pominięciem nazwiska podopiecznego, jako
autora/ współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu i w celach archiwalnych;
7) działając w imieniu własnym, a także w imieniu twórców lub współtwórców nagrania
konkursowego, w oparciu o upoważnienie i zgody, o których mowa powyżej, uzyskane od ich
opiekunów prawnych, że z chwilą przesłania nagrania konkursowego do konkursu zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, udziela fundatorowi nagród niewyłącznej licencji do
korzystania z nagrania lub jego elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1191,z
późn.zm.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie dowolną techniką
egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową, na
nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
digitalizacja;
- wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym internet) w celu rozstrzygnięcia Konkursu, w
celach archiwalnych, w celach komunikacyjnych i promocyjnych materiałów Organizatora,
rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
- wykorzystanie całości i pojedynczych elementów nagrania dla potrzeb stworzenia
dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach
materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi
powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
11. Otrzymane materiały od Opiekunów zostaną umieszczone na profilu Fanpage Funiversity
https://www.facebook.com/malinaukowcy, na którym odbędzie się głosowanie na najlepszy
materiał – trzy filmy z największą ilością oddanych głosów zdobędą po jednej nagrodzie
głównej.
12. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

Nagroda
13. Główną nagrodę otrzymają 3 Świetlice środowiskowe z największą ilością głosów oddanych
na ich nagranie konkursowe. Jako oddane głosy rozumie się ilość polubień pod filmem.
14. Każda wygrana świetlica będzie miała możliwość wybrać zestaw o dowolnej tematyce z 12
proponowanych zestawów edukacyjnych przez Organizatora.
15. Kompletny zestaw dydaktyczny jest specjalnie opracowanym materiałem edukacyjnym,
którego celem jest uzupełnienie podstawy programowej nauk przyrodniczych oraz
zaprezentowanie jej w nowy, bardziej atrakcyjny sposób. Cały scenariusz zajęć
przygotowywany jest tak, aby zaangażować bezpośrednio dzieci (doświadczenia wykonują
samodzielnie pod okiem prowadzącego). Całość rozszerzona jest o elementy potrzebne do
przygotowania stanowiska pracy dla ucznia. Czas trwania takich zajęć wynosi ok. 45 minut, w
trakcie których uczestnicy wykonują samodzielnie doświadczenia, jeden zestaw pozwala na
przeprowadzenie lekcji z grupą dzieci. Oprócz zdobywania i poszerzania swojej wiedzy,
świetnie się bawią rozwijając swoje umiejętności manualne i budując relacje rówieśnicze.
Zestawy mogą zachęcić dzieci do udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, w kołach

zainteresowań o tematyce przyrodniczej. Taka nowoczesna forma zajęć dodatkowych
pozwala dzieciom rozwinąć swoje zainteresowania.
16. Zestawy do wyboru jako nagroda główna:
- FUN Goo - Jakie właściwości mają polimery? Czym jest substancja sieciująca? Poznajcie
świat chemii, przeprowadzając reakcję chemiczną! Podczas zajęć dzieci poznają takie
pojęcia, jak molekuły, polimery i ciecz nienewtonowska oraz obserwują jej właściwości w
różnych warunkach;
- FUN Dive - Co to znaczy sprężyć i jak sprężyć powietrze? Co sprawia, że nurek Kartezjusza
nurkuje? Natchnieniem dla tego eksperymentu będą Archimedes, Pascal i Kartezjusz – dzieci
skonstruują własnego nurka, będą sprężać powietrze i dowiedzą się dlaczego ściśnięcie cieczy
nie jest taką prostą sprawą;
- FUN Blob - Jakie mamy stany skupienia? Po co są nam konserwanty? Czym są polimery?
Wykorzystując właściwości dwóch substancji spotykanych w produktach spożywczych –
alginianu sodu i mleczanu wapnia – dzieci stworzą polimerowego robaka zagłębiając się w
świat polimerów i chemii w kuchni;
- FUN Bow - Ile kolorów ma tęcza? Co to są barwy pochodne? Jaki kolor uzyskamy z
połączenia czerwonego i żółtego? Zestaw dydaktyczny Fun Bow to prawdziwy festiwal
kolorów, teoria barw nie będzie już miała przed dziećmi żadnych tajemnic. Każdy uczestnik
wykona własną tęcze w probówce, a następnie przeprowadzi kilkudniową obserwację. Nie
zabraknie również ciekawostek o polimerach i superabsorbentach;
- FUN Beads - Co daje nam Słońce i jaką rolę spełnia ono w przyrodzie? Czym jest
promieniowanie ultrafioletowe? W zestawie dydaktycznym Fun Beads sprawdzimy jak
magiczne koraliki mogą przyczynić się do ochrony zdrowia dzieci, a z pewnością podniosą ich
świadomość dotyczącą promieniowania ultrafioletowego i sposobów ochrony przed nim. Już
każdy będzie wiedział czym różni się promieniowanie UVA, UVB i UVC;
- FUN Air - Czym jest powietrze? Jakie są jego składniki? Czy człowiek może wytworzyć
strumień powietrza? Dzięki zestawowi dydaktycznemu FunAir dzieci przekonają się, czy jest
możliwe nadmuchanie balona jednym dmuchnięciem i czy stoi za tym magia czy fizyka, będą
obserwować właściwości powietrza, a także poznają skład tej mieszaniny gazów. Prawdziwa
nauka poprzez zabawę;
- FUN Snow - Śnieg nawet w lecie? Czy absorbenty mogą być super? Czy łańcuchy
polimerowe magazynują wodę? Zestaw dydaktyczny Fun Snow pozwoli znaleźć odpowiedzi
na postawione pytania. Poznajcie z nami substancje o ogromnych możliwościach chłonności
wody, zobaczymy jak często korzystamy z ich właściwości. Superabsorbenty dostarczą nam
mnóstwo zabawy, tworząc sztuczny śnieg każdą porą roku;
- FUN Zaur - Jakie jest największe zwierzę na świecie? Kiedy żyły dinozaury i skąd wiemy, że
istniały? Jak nazywa się naukowiec, który wykopuje skamieniałe kości dinozaurów?
Eksperyment zaspokoi głód wiedzy przyszłych paleontologów! Zestaw umożliwia
przeprowadzenie lekcji, która dostarczy sporą dawkę wiedzy na temat historii, a raczej
prehistorii naszej planety. Stwórzmy razem odlew dinozaurów, ucząc się o ich wyglądzie i
nawykach;
- FUN Balloon - Jakie wyróżniamy stany skupienia? Z czego składa się powietrze? Czym jest
ciśnienie atmosferyczne? Dowiedzcie się ile mamy stanów skupienia i czym się od siebie
różnią. Przede wszystkim zajmiemy się mieszaniną gazów, jaką jest powietrze. Powiemy co to
jest ta atmosfera i po co nam barometr;
- FUN Soil - Czym właściwie jest gleba? Do czego jest nam potrzebna? Czy każda gleba ma
takie same właściwości? Czeka nas prawdziwa podróż pod ziemię, aby odpowiedzieć na te i
wiele innych pytań. Poznajcie budowę i warstwy gleby oraz dowiedzcie się jakie są jej
rodzaje. Zobaczcie prawdziwą moc mchu i nie przegapcie okazji do zbudowania własnego
filtru do wody;
- FUN Nature - Jak zbudowana jest Ziemia? Jak powstają trzęsienia Ziemi? Dlaczego wulkan
wybucha? Co łączy Ziemię i awokado? Poznajcie razem z nami budowę naszej planety, jej

wszystkie warstwy. Okiełznajcie prawdziwą moc żywiołów. Na własne oczy zobaczcie wybuch
wulkanu i trzęsienie Ziemi, a na koniec zamknijcie tornado w butelce;
- FUN Green - Na czym polega proces fotosyntezy? Czym jest kapilarność? Czemu liście są
zielone? Jak wykonywać poprawnie doświadczenia i czym jest hipoteza? Eksperymenty
naukowe przeniosą Was w magiczny świat roślin! Dowiedzcie się czemu rośliny potrzebują
światła, jak pobierają wodę z gleby i w jakich warunkach rosną. Oczywiście podejdziemy do
tematu profesjonalnie, więc zaczniemy od obserwacji, a przez problem badawczy i hipotezę
dojdziemy do wyciągnięcia wniosków.
17. Informacja o nagrodzie zostanie zawarta w komentarzu pod zwycięskim nagraniem
konkursowym oraz dostarczona na adres mailowy, z którego Organizator otrzymał materiał
konkursowy.
18. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane przez Opiekunów w zgłoszeniach do konkursu.
19. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
Harmonogram Konkursu
20. Zgłaszanie się Świetlic środowiskowych do udziału w konkursie jest możliwe w terminie 1.0318.03.2022 r.
21. Wysyłka produktów marki Funiversity do zgłoszonych Świetlic odbędzie się w terminie 21.0325.03.2022 r.
22. Dostarczenie nagrań konkursowych do Organizatora będzie możliwe od 28.03 do 14.04.2022
r.
23. Głosowanie konkursowe będzie trwało od 18.04 do 28.04.2022 r.
24. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.04.2022 r. w osobnym poście na profilu fanpage Organizatora
oraz Funiversity, jak również pod zwycięskimi nagraniami oraz w formie powiadomienia
mailowego do zwycięskich Świetlic.
Zakres odpowiedzialności Organizatora
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych, otrzymanych
od Opiekunów, w tym za brak możliwości wysłania nagród z przyczyn leżących po stronie
Opiekuna, w szczególności jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek niezgodnego z
przeznaczeniem używania produktów marki Funiversity.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie materiałów, które
zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem Facebook (w
szczególności zawierają treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej jak i graficznej lub
muzycznej).
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
Organizatora lub aplikacji ze strony Facebooka.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu na każdym z
jego etapów bez podania przyczyny.
Przetwarzanie danych osobowych
31. Informujemy, ze administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: k.kakol@change4good.pl.
32. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

33. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom.
34. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
35. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w konkursie.
Prawo autorskie
36. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne lub rozpowszechnianie w
inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części bez wyraźnej pisemnej zgody
Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie przyjętymi
przepisami.
Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
37. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Opiekunowie powinni
zgłaszać mailowo na adres poeksperymentujmy@change4good.pl w czasie trwania konkursu,
jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
38. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
39. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę i numer Świetlicy, dokładny adres oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
40. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs dla Świetlic Reklamacja”.
41. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02. i obowiązuje do 30.05.2022 r.
43. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
44. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
45. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w
szczególności do zmian harmonogramu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na
fanpage’u Organizatora.
46. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.funiversity.pl

Załącznik do regulaminu:
- formularz zgłoszenia do konkursu.

