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Regulamin Konkursu „Wolontariusz Roku”  
Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” 

 

§ 1 Przedmiot Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Wolontariusz Roku” 
(zwany dalej: Konkursem) i zasady jego przeprowadzenia. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór Wolontariusza Roku w ramach prowadzonego w 
Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Programu Wolontariatu Pracowniczego.  

§ 2 Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie 
krzepi” (zwana dalej: Organizatorem lub Fundacją).  

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Krajową Grupą Spożywczą S.A. (zwaną 
dalej: Fundatorem)   

§ 3 Misja Konkursu 

1. Założeniem Organizatora jest:  
a) promowanie postaw społecznych,  
b) ukazanie różnorodności wolontariatu,  
c) podkreślenie dokonań wolontariuszy, o których mowa w §4 niniejszego regulaminu.  
d) zwrócenie uwagi społeczności Fundatora na rolę, jaką pełnią wolontariusze, o 

których mowa w §4 niniejszego Regulaminu wspierając organizacje pozarządowe 
i instytucje publiczne,  

e) szerzenie idei wolontariatu.  
2. Organizator poprzez organizację Konkursu stawia przed sobą także zadanie w postaci 

zachęcenia jak największej liczby osób do czynnego uczestniczenia w Programie 
Wolontariatu Pracowniczego w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. na podstawie 
Regulaminu Programu Wolontariatu Pracowniczego. 

 
§ 4 Adresaci Konkursu 

Konkurs skierowany jest do Wolontariusza, który w czasie od dnia 13 maja 2021 r. do dnia 30 
września 2022 r. włącznie brał udział w Programie Wolontariatu Pracowniczego w Krajowej 
Grupie Spożywczej S.A. (dalej: Program) oraz realizował w swoim czasie wolnym działania 
wolontariackie na rzecz innych podmiotów niż Fundacja (zwany dalej: Wolontariuszem). 

§ 5 Zasady udziału w Konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Wolontariusza do dnia 15 
października 2022 r. na adres e-mail: konkurs@pomaganie-krzepi.pl Zgłoszenia 
konkursowego (dalej zwanym: Zgłoszeniem konkursowym) zawierającego 
następujące informacje: 
a) dane osobowe Wolontariusza: imię, nazwisko, stanowisko, dział, miejsce 

świadczenia pracy, 
b) działania, które Wolontariusz realizował w ramach Programu w okresie od 13 maja 

2021 r do 30 września 2022 r., 
c) nazwę innego niż Fundacja podmiotu/podmiotów, na rzecz którego Wolontariusz 

realizował działania wolontariackie w czasie wolnym w okresie od 13 maja 2021 r. 
do  30 września 2022 r. 

d) nazwa podmiotu, na rzecz którego Fundacja ma przekazać darowiznę, o której 
mowa w par. 7 Regulaminu, w przypadku zwycięstwa Wolontariusza w Konkursie 
(wraz ze wskazaniem celu szczegółowego) 
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e) zgoda na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych 

osobowych, w tym wizerunku Wolontariusza utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach, w tym w postaci filmu, fotografii, przez Organizatora, na 

potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym na rozpowszechnienie 

fotorelacji z wręczenia nagrody przez przedstawiciela Organizatora; 

f) oświadczenie o akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami.  

 
2. Przesłanie zawartych w par. 1 informacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

Wolontariusza na udział w Konkursie. 
3. Procedura wyłonienia Laureata Konkursu (zwany dalej: Laureatem) składa się z 

następujących etapów:  
1) zgłoszenie kandydatury do Konkursu przez Wolontariusza, 
2) weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym przez Organizatora , 
3) obrady Komisji konkursowej Organizatora (dalej zwana: Komisją); Komisja przy 

ocenie zgłoszenia będzie brała pod uwagę zaangażowanie czasowe i 
merytoryczne Wolontariusza na rzecz Fundacji w czasie od 13 maja 2021 r. do 30 
września 2022 r. wynikające z danych zgromadzonych przez Biuro Fundacji; 

4) ogłoszenie wyników Konkursu w Intranecie Fundatora oraz opublikowanie imienia 
i nazwiska oraz sylwetki Laureata Konkursu w Intranecie Fundatora, stronie 
Fundacji www.pomaganie-krzepi.pl oraz na profilu Facebook Fundacji 
www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi, a także uroczyste wręczenie 
statuetki Laureatowi Konkursu. 

§ 6 Harmonogram Konkursu 

1. Harmonogram Konkursu przedstawia się następująco: 
a) do 5 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie Konkursu oraz publikacja Regulaminu na stronie 

www.pomaganie-krzepi.pl, a także przesłanie informacji o Konkursie na adres e-
mail Wolontariuszy zgodnie z Bazą Wolontariuszy prowadzoną przez Fundację,  

b) do 15 października 2022 r. do godz. 23:59 - przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie,  
c) do 1 grudnia 2022 r. - praca Komisji konkursowej, wyłonienie Laureata, 
d) 6 grudnia 2022 r. - ogłoszenie wyników w Intranecie oraz opublikowanie sylwetki 

Laureata Konkursu w Intranecie, stronie www.pomaganie-krzepi.pl oraz na profilu 
Facebook www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi,  

2. Uroczyste wręczenie statuetki nastąpi w czasie i terminie wskazanym przez Fundację, 

jednak nie później niż do dnia 31 marca 2023 r. .  

 

§ 7 Nagroda w Konkursie 

Nagrodą w Konkursie jest Statuetka „Wolontariusz Roku 2022” oraz możliwość 
wskazania  podmiotu przez Wolontariusza – Laureata, na rzecz którego Fundacja 
przekaże darowiznę w wysokości 5.000 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy).” 

 

 

§ 8 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
„Pomaganie krzepi”, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, KRS: 0000653638. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym 
można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@pomaganie-krzepi.pl oraz 
pisemnie, kierując korespondencję na adres: Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej 
S.A. „Pomaganie krzepi”, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń.  
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3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Laureata, wydania 
nagród, publikacji wizerunku Laureata, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

4. W związku z prowadzeniem Konkursu mogą być przetwarzane następujące dane 
osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu oraz wizerunek. 

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym dane 
administratora, podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, prawa i 
obowiązki osób, których dane dotyczą) zawarte są w Klauzuli Informacyjnej RODO, 
stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie 
Regulaminu zostanie zamieszczona na profilu Facebook Fundacji oraz na stronie www 
Fundacji.  

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią 
Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki 
uczestnictwa. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 
 

Załączniki:  

1. Klauzula Informacyjna RODO 


