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REGULAMIN KONKURSU „LIGA DOBRA” ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia, z siedzibą ul. 

Żernicka 10, 55-040 Tyniec Mały, Numer KRS 0000785685. Stowarzyszenie jest 

również zaaprobowane przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 

2023 roku, w przynajmniej trzech etapach. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dołączenia dodatkowego etapu (czwartego). 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9. Ustawy o grach  

i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 późn. zm) i nie podlega 

regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 

Ustawy. 

ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

4. Uczestnikiem Konkursu może być grupa kościelna lub szkolna pod opieką osoby 

dorosłej (dalej zwanej Opiekunem), która podpisuje deklarację przestrzegania 

regulaminu i wywiązania się z obowiązków z niego wypływających. 

5. Uczestnikiem może być również osoba indywidualna. W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnego opiekuna, który podpisuje deklarację 

przestrzegania regulaminu i wywiązania się z obowiązków z niego wypływających. 

6. W trakcie trwania konkursu status uczestnika (grupa lub uczestnik indywidualny) nie 

może się zmienić. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

7. Przedmiotem Konkursu jest rozprowadzenie artykułów przekazanych przez 

Organizatora w celu zgromadzenia środków finansowych przeznaczonych na cele 

charytatywne oraz na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Światowe Dni Młodzieży 

do Lizbony. 

8. Za każdy sprzedany artykuł grupa lub zgłoszony uczestnik otrzymuje 1 pkt.  

9. Zwycięzcą całego Konkursu jest ta grupa lub ten uczestnik indywidualny, który łącznie 

ze wszystkich etapów Konkursu zgromadzi największą liczbę punktów. 

10. Poszczególne etapy polegają na prowadzeniu sprzedaży produktów przygotowanych 

przez Organizatora, których dochód przeznaczony jest na dwa cele: pierwszy 

charytatywny – odpowiedzialny jest Organizator, drugi – wsparcie młodzieży poprzez 

dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony lub jakieś inne 

dofinansowanie wydarzenia formacyjnego dla młodzieży zatwierdzonego przez 

Organizatora – odpowiedzialny jest Opiekun uczestnika. 

11. Po zakończeniu poszczególnych etapów Organizator przedstawi aktualny stan punktacji 

na swojej stronie internetowej. 
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12. Organizator ustala minimalną kwotę artykułów w osobnych okólnikach oraz kwotę 

nagrodzenia grupy lub uczestnika indywidualnego za zgromadzoną liczbę punktów  

w poszczególnych etapach. 

13. W tym Konkursie wszyscy są wygranymi, ponieważ za każdy zdobyty punkt grupa lub 

uczestnik otrzymuje dopłatę w wysokości 1 zł (jeden złoty), ponadto wszystkie kwoty 

zebrane ponad wyznaczoną przez Organizatora w okólniku kwotę pozostają na 

dofinansowanie grupy lub uczestnika indywidualnego. 

14. Na wniosek Opiekuna Organizator może wystawić uczestnikom identyfikator 

Konkursu. 

15. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich 

obowiązkowych etapach (trzech), a w przypadku ogłoszenia dodatkowego etapu 

(czwartego) udział jest dobrowolny. Jednakże suma punktów uwzględnia także etap 

dodatkowy. 

16. Grupy lub uczestnicy mogą dołączyć do Konkursu nawet po jego rozpoczęciu, jednakże 

o zajętym miejscu decyduje rzeczywista suma punktów. 

17. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Za 1 miejsce: dofinansowanie na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony 

w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złoty) 

b) Za 2 miejsce: dofinansowanie na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony 

w kwocie 3.000 zł (pięć tysięcy złoty) 

c) Za 3 miejsce: dofinansowanie na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony 

w kwocie 2.000 zł (pięć tysięcy złoty) 

18. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień tego Regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

19. Zdobywcy nagrody zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefonicznie 

w przeciągu 5 dni od zakończenia ostatniego etapu Konkursu, na wskazany przez 

Opiekuna adres e-mail oraz numer telefonu. 

20. Opiekun zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o numerze konta do 

przelewu nagrody w formie dofinansowania, Opiekun zobowiązany jest wskazać w jaki 

sposób wykorzystał środki przekazane przez Organizatora (sposób musi być związany 

z celem dofinansowania, a mianowicie pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży na 

Światowe Dni Młodzieży do Lizbony). Brak wywiązania się z tego obowiązku będzie 

skutkował koniecznością zwrotu dofinansowania. 

 

ROZDZIAŁ IV 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

21. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Opiekuna grupy lub uczestnika 

indywidualnego prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, 

numeru telefonu kontaktowego oraz serii i numeru aktualnego dowodu osobistego lub 

innego dokumentu tożsamości, a także podpisanie deklaracji akceptacji regulaminu  

i wypełnienia wynikających z niego obowiązków. Opiekun grupy zobowiązany jest 

zebrać od pełnoletnich uczestników lub prawnych opiekunów uczestników 

niepełnoletnich deklaracji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w tym 

wizerunku i przechowywanie ich do czasu zakończenia Konkursu. 

22. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania na adres e-mail Organizatora 

(kontakt@apostolowie-milosierdzia.pl) trzech zdjęć z każdego etapu, 

mailto:kontakt@apostolowie-milosierdzia.pl
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przedstawiających formę realizacji tego etapu. Organizator ma prawo wykorzystać te 

materiały w celach promocyjnych tego Konkursu oraz Organizatora i uczestników. 

23. Podane dane będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz w związku 

z wydaniem nagród. Wynika to z postanowień powyższego Regulaminu. 

24. Powyższe dane będą przetwarzane również w celu informacji o przyszłych edycjach 

Konkursu lub temu podobnych wydarzeń prowadzonych przez Organizatora. Po 

zakończeniu Konkursu cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało 

usunięciem danych z bazy danych Organizatora. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

25. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to  

w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

formy wręczenia nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 

go na stronie www.apostolowie-milosierdzia.pl. 

 

Aktualizacja 1.07.2022 r. 

http://www.apostolowie-milosierdzia.pl/

