
REGULAMIN KONKURSU 
„Co warto ubezpieczyć jako pierwsze i dlaczego?” 
na portalu www.finansebezbarier.pl 
I Definicje 
1. Organizatorem Konkursu w serwisie www.finansebezbarier.pl jest Fundacja 
Integracja z siedzibą w Warszawie 00-162, 
ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator). 
2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego 
przez Organizatora w serwisie www.finansebezbarier.pl 
3. Zasady Konkursu pt. „Co warto ubezpieczyć jako pierwsze i dlaczego?” 
na portalu www.finansebezbarier.pl określa niniejszy Regulamin. 
4. Zwycięzca to Uczestnik, który wyśle swoje zgłoszenie w formie dowolnej nt. 
„Co warto ubezpieczyć jako pierwsze i dlaczego?” i zostanie wyłoniony 
przez jury konkursu zgodnie z opisanymi Zasadami Konkursu. 
II Zasady 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z orzeczoną 
niepełnosprawnością, powyżej 16. roku życia. 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy 
Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie. 
3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika pracy formie pisemnej, 
pod tytułem „Co warto ubezpieczyć jako pierwsze i dlaczego?” na adres 
mailowy mateusz.rozanski@integracja.org lub w formie listownej na adres: 
Fundacja Integracja, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa. 
Objętość tekstu pisanego musi zmieścić się w przedziale 3-6 tys. znaków 
ze spacjami. 
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Kolejne zgłoszenia 
od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu 
zwycięzców Konkursu. 
5. Konkurs rozpoczyna się 30 kwietnia 2014 r., a jego inauguracja zostanie 
ogłoszona na portalu www.finansebezbarier.pl i www.niepelnosprawni.pl. 
6. Termin zbierania zgłoszeń 20 czerwca 2014 r. 
III Rozstrzygnięcie 
1. Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu wyłoni 
Zwycięzcę oraz trójkę finalistów konkursu. 
2. Zwycięzcą zostanie uczestnik, którego praca, otrzymana podczas trwania 
procedury konkursowej, zostanie wybrana jako najciekawsza przez Komisję 
Konkursową. 
3. Komisję Konkursową tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół 
Integracji. 



4. Zwycięzca wyłoniony przez Komisję Konkursową otrzyma nagrodę w 
wysokości 500 zł, a zdobywcy II i III miejsca odpwiednio: 300 i 200 zł. 
5. Zwycięzca i zdobywcy II i III miejsca zostaną poinformowani o wygranej i 
formie przekazania nagrody telefonicznie oraz e-mailem. 
7. Zwycięskie prace zostaną zamieszczony na portalu www.finansebezbarier.pl. 
8. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia dodatkowego. 
IV Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora 
wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora. 
2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, 
dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód 
reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację 
reklamującego. Reklamacje niespełniające tych wymogów nie będą 
rozpatrywane. 
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna. 
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję 
Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
reklamacji. 
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 
6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
V Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.finansebezbarier.pl. 
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę 
na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów 
świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty 
elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 
Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn 
od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym 
rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagrody, a także zmiany samej 
nagrody na inną. 
7. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania 
przyczyny oraz do niewyłaniania Zwycięzcy. 


