„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?” 2021
VII edycja ogólnopolskiego konkursu charytatywnego dla uczniów placówek oświatowych.
REGULAMIN
I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.
2.

3.

4.
5.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Ile waży św.
Mikołaj? (dalej „Konkurs”).
Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin,
zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025 (dalej „Organizator”), współorganizatorem konkursu
jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lublin, ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
Celem konkursu są:
a. Promocja postaci prawdziwego św. Mikołaja, biskupa Miry, jako patrona dzieci i młodzieży;
b. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego
człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia
rówieśnikom, wychowankom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
c. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, która prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z
terenu parafii św. Mikołaja w Lublinie. W szczególności wsparcie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej
dla dzieci i ośrodka młodzieżowego, które działają w budynkach starej plebani kościoła św. Mikołaja.
Zbiórka bilonu rozpoczyna się 15 października i trwa do 1 grudnia 2021 r.
Organizator prowadzi zbiórkę publiczną zgłoszoną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze:
2021/924/OR. Organizatorem zbiórki jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
II UCZESTNICY KONKURSU:

1.

2.

3.

W konkursie mogą brać udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące szkoły i placówki oświatowe: (np. przedszkola,
bursy szkolne oraz pozostałe placówki wymienione w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) - zwane dalej jako „Grupa”.
W konkursie mogą brać udział również grupy dzieci i młodzieży reprezentujące inne placówki (np. żłobki, świetlice,
placówki wsparcia dziennego). Te grupy walczą o nagrodę specjalną w postaci vouchera na kwotę 400 zł na produkty
edukacyjne.
Na czele każdej Grupy stoi pełnoletni Opiekun – nauczyciel, opiekun, wychowawca (dalej „Opiekun”). Opiekunem nie
może być pełnoletni uczeń.
III ZASADY I PRZBIEG KONKURSU:

1.
2.

3.

4.

5.

Konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze (obliczonej według wzoru z pkt 2, część III), w okresie
trwania konkursu. Bilon będzie zbierany wśród uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników.
Zwycięzcą w konkursie jest ta Grupa, która zebrała monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego
ucznia/wychowanka. Wyniki w konkursie będą ustalane na podstawie wzoru:
ILOŚĆ GROSZY = Zebrana kwota w złotówkach przeliczana jest na grosze, (kwota z przekazu pocztowego lub z
protokołu przekazania bilonu w przypadku osobistego przekazania bilonu do organizatora) np. 10 zł = 1000 groszy. 1,64
grama = waga jednego grosza.

Grupy zbierają monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym,
których wartość określa nominał, wyemitowane przez Narodowy Bank Polski (monety o nominałach 1 gr., 2 gr., 5 gr.,
10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł.).
Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.ilewazymikolaj.pl. Zapisy do
konkursu trwają do 15 listopada. Po wypełnieniu formularza grupa otrzyma mailowo potwierdzenie przystąpienia
do konkursu.
Można przekazać bilon na 3 sposoby:
a. Grupa zobowiązana jest zebrany bilon posortować nominałami, przeliczyć i spakować według „Instrukcji
sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę” (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl). Tak
przygotowany bilon grupa wpłaca we wskazanym przy rejestracji do konkursu oddziale Poczty Polskiej do
dnia 1 grudnia 2021 roku (jednak nie wcześniej niż przed 22 listopada 2021 roku). Aby dokonać wpłaty należy też
wydrukować i uzupełnić blankiet zgodnie z wzorem wypełnienia blankietu – druku przelewu (do pobrania na
stronie www.ilewazymikolaj.pl), który zawiera 3 odcinki. Wpłacając bilon na poczcie w taki sposób grupa jest
zwolniona z opłaty.
b. przekazanie zebranego, posortowanego nominałami i przeliczonego bilonu bezpośrednio do siedziby
organizatora konkursu (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin - od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00) w terminie do 1

grudnia 2021 roku (środa). W takim wypadku organizator wyda poświadczenie z informacją o WYNIKU
(obliczonego według wzoru z pkt 2, część III).
c. dokonanie wpłaty na rachunek (w terminie do dnia 1 grudnia 2021 roku). Dane do dokonania wpłaty:

6.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4600 9409 4341
podając w tytule: ILE WAZY SW MIKOLAJ 2021 „nazwa grupy”
(W nazwie zleceniodawcy proszę podać nazwę i adres placówki oświatowej).
Po przekazaniu bilonu uczestnik wypełnia formularz sprawozdania po przeprowadzonej akcji dostępny na stronie
internetowej: www.ilewazymikolaj.pl/wyslij-sprawozdanie

IV NAGRODY:

1.

2.

3.
4.
1.

2.

3.
4.

Nagrody w konkursie otrzyma/ją:
a. trzy grupy, które zebrały monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka (obliczenia
według wzoru z pkt 2, część III). Nagrody to vouchery na produkty edukacyjne (I miejsce 2000 zł + voucher 300 zł
dla Opiekuna; II miejsce 1000 zł; III miejsce 900 zł) (placówki oświatowe).
b. trzy grupy, które zebrały monety o największej wartości (najwyższa zebrana kwota – trzy najlepsze wyniki).
Nagrody to vouchery na produkty edukacyjne (I nagroda 3000 zł + voucher 300 zł dla Opiekuna; II nagroda
2000 zł; III nagroda 1700 zł).
c. grupa, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób (organizując np. wydarzenie: koncert, występ,
konkurs, kiermasz itp. ) O przyznaniu nagrody decyduje organizator. Nagroda to voucher na produkty
edukacyjne 400 zł.
d. grupa wśród uczestników niebędących placówkami oświatowymi, która zebrała monety o największej wadze w
przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka (obliczenia według wzoru z pkt 2, część III). Nagroda to voucher na
produkty edukacyjne 400 zł
Każdy Opiekun grupy otrzyma także voucher o wartości 20 zł, a każda grupa kupon rabatowy w wysokości 30% na
produkty edukacyjne do wykorzystania w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania
(www.sklep.cdw.edu.pl) lub na kursy on-line do wykorzystania na stronie www.kursy.cdw.edu.pl.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom wydany przez Organizatora.
Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę.
Grupy (oraz Opiekunowie), które wygrały vouchery (zwycięzcy) mogą wybrać kilka możliwych sposobów realizacji
nagrody:
a. zwycięzcy, po uzgodnieniu z organizatorem wskazują cel, który sfinansuje organizator (np. doposażenie pracowni
lekcyjnych, zakup produktów edukacyjnych, wyjazdy edukacyjne dla dzieci).
b. otrzymują równowartość nagrody w kartach upominkowych do wykorzystania na stronie www.empik.com
c. voucher można również wykorzystać na produkty edukacyjne oferowane w sklepie www.sklep.cdw.edu.pl
d. voucherem można również pokryć całość lub część kosztów warsztatów edukacyjnych oferowanych przez
www.cdw.edu.pl
Wartość wybranych nagród nie może przekroczyć kwoty na voucherze. Uczestnik informuje organizatora jakie
nagrody wybrał (mailowo lub telefonicznie) - dotyczy grup. Następnie organizator przesyła wybrane nagrody do
uczestnika.
Ranking finałowy zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu (www.ilewazymikolaj.pl)
do 28 stycznia 2022 r.
Zwycięzcy muszą wskazać sposób odbioru nagrody do dnia 02 lutego 2022 roku.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.
2.
3.
4.

5.

Grupa jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Grupy z udziału w Konkursie.
Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
Dane osobowe.
a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail Opiekuna.
c. Podanie danych osobowych przez Opiekuna ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i
przeprowadzenia Konkursu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie
poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@ilewazymikolaj.pl lub
telefonicznie 883 901 428.
We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

