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REGULAMIN KONKURSU “Chcesz to MARZ!” 

 
§1 Cele konkursu  

 
Celami konkursu są: 

1. Pielęgnowanie rozwoju osobistego wśród młodych ludzi  

2. Wzrost motywacji wewnętrznej wśród uczestników konkursu do rozwoju i pracy nad sobą, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości i sprawczości (wiary we własne możliwości) 

3. Wzmocnienie czynników chroniących w mikrosystemie ludzi młodych  

4. Pomoc w odważnym marzeniu o lepszym życiu i świecie 

5. Wzmocnienie mocnych stron uczestników i zachęcenie do wykorzystania ich na co dzień 

6. Odkrywanie radości z spełniania marzeń 

7. Wspieranie młodych ludzi w zmianie swojego życia i życia innych na lepsze 

8. Propagowanie idei “Ambasadorów Niemożliwego” 

9. Rozbudzenie i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży  

10. Popularyzacja wiary we własne możliwości i swoje marzenia  

§2 Organizator konkursu  
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Chcesz to MARZ!” jest Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA 

2. Adres organizatora: ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice 

3. Pytania należy kierować na adres mailowy: konkurs@fundacjaulica.pl 

4. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Nikola Tomska , 

nikola@fundacjaulica.pl , tel. 500 449 352, Agata Gemser-Wrębiak agata@fundacjaulica.pl  

tel. 512 577 667, Adrian Kowalski ulica@fundacjaulica.pl tel.  512 337 937 

 
 
 

§3 Założenia organizacyjne 
  

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest założenie darmowego konta na portalu akademia.niemozliwego.pl, 

dodanie na nim swojego marzenia oraz przesłanie deklaracji udziału w konkursie. Deklaracja odbywa się  

za pośrednictwem umieszczonego na indywidualnym koncie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia  jest podanie w formularzu zgłoszeniowym kwoty 

dofinansowania do realizacji marzenia.  

4. Uczestnik zgłaszając się do konkursu zobowiązuje się do polubienia strony Fundacji na FACEBOOKU 

(www.facebook.com/fundacjaulica ) oraz do zaobserwowania strony Fundacji na Instagramie  

(www.instagram.com/niemozliwegopl).  

5. Fundacja sfinansuje lub częściowo dofinansuje wybrane przez Komisję konkursową marzenie jednego 

uczestnika lub marzenia większej liczby osób, zgodnie z zasadami w  

6. Całkowity budżet konkursu wynosi 8000 zł.  

7. Marzenie można przedstawić w jednej z wybranych form, z zachowaniem poniższych wartości  

 

Film Długość filmu max: 2 minuty max 30 MB 

Zdjęcie  Max 1 zdjęcie (Jedynie format JPG) 

Proza max 1 strona A4 
Dołączenie dowolnej formy, przez jaką zaprezentujesz prozę na ścianie 

mailto:nikola@fundacjaulica.pl
mailto:agata@fundacjaulica.pl
mailto:ulica@fundacjaulica.pl
http://www.facebook.com/fundacjaulica
http://www.instagram.com/niemozliwegop
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marzeń (np. kolaż, zdjęcie ukazujące jej przesłanie), prozę dołączysz w 
załączniku 

Wiersz max 1 strona A4 
Dołączenie dowolnej formy, przez jaką zaprezentujesz wiersz na 
ścianie marzeń (np. kolaż, zdjęcie ukazujące jej przesłanie)  

Piosenka długość filmu max: 2 minuty 

Komiks max 1 strona A4 
Dołączenie dowolnej formy, przez jaką zaprezentujesz wiersz na 
ścianie marzeń (np. kolaż, zdjęcie ukazujące jej przesłanie)  

 
8. Forma w jakiej przedstawiamy marzenie nie może obrażać innych osób, ich poglądów i wartości oraz 

przedstawiać wizerunku osób trzecich bez ich pisemnej zgody dołączonej do zgłoszenia konkursowego. 

9. Przedstawiając marzenie należy użyć literackiego języka polskiego.  

10. Treści uznane za obraźliwe, naruszające dobro osób trzecich luz niezgodnie z obowiązującym prawem 

będą usuwane.  

11. Spełnienie zgłoszonego marzenia nie może naruszać zasad bezpieczeństwa, narażać uczestnika oraz 

osób trzecich na utratę zdrowia lub życia.  

12. Każdy uczestnik może zgłosić raz do konkursu jedno marzenie. 

13. Zgodę na zgłoszenie uczestników niepełnoletnich muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie.  

14. Wyrażając zgodę na udział DZIECKA w konkursie, opiekunowie akceptują sfinansowanie lub 

dofinansowanie zgłoszonego marzenia PRZEZ FUNDACJĘ  oraz wyrażają zgodą na jego spełnienie 

przez uczestnika konkursu. 

15. Zgłaszając się uczestnik konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun) wyraża zgodę na:  

a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  

b. zgodę wizerunkową, 

16. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie i zgodę na 

finansowanie lub współfinansowanie marzenia przez organizatorów konkursu. 

17. Zgłoszenie marzenia do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora 

prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.  

18. Marzenia nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.  

19. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji www.niemozliwego.pl/chcesz-to-

marz/ 

20. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  

 
§4 Ocena prac konkursowych  

 
1. Marzenia należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2021  umieszczając je na 

indywidualnym koncie, które należy założyć na platformie: akademianiemozliwego.pl oraz wysyłając 

podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny po założeniu konta,  

polubić strony Fundacji na:  FACEBOOKU (www.facebook.com/fundacjaulica ) oraz na Instagramie 
(www.instagram.com/niemozliwegopl).  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stornie internetowej www.niemozliwego.pl/chcesz-to-marz/ 

www.facebook.com/fundacjaulica, www.instagram.com/niemozliwegop do dnia 15.01.2022 

3. Wartość dofinansowania danego marzenia ustala komisja konkursowa. Decyzja komisji jest ostateczna i 

nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. W przypadku zgłoszenia dużej ilości marzeń przez uczestników konkursu, których wartość przekracza 

kwotę planowanego dofinansowania, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru marzeń podlegających 

finansowaniu lub dofinansowaniu w dwóch etapach:  

   

http://www.facebook.com/fundacjaulica
http://www.facebook.com/fundacjaulica
http://www.instagram.com/niemozliwegop
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ETAP I  

 
1. Sprawdzenie spełniania przez uczestnika warunków formalnych  

 
a. 1 Spełnia warunki formalne  

b. 0 Nie spełnia warunków formalnych, marzenie automatycznie zostaje wycofane z dalszej 

oceny.  

 
2. Kryteria oceny marzeń  

a. Zgodność z tematyką konkursu 0-1 

b. Ogólne wrażenie estetyczne pracy konkursowej 1-5 

c. Oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia 1-5 

d. Trafność doboru środków ekspresji do wybranego marzenia 1-5 

 
W przypadku gdy ETAP I nie wyłoni zwycięzców swoją decyzję komisja konkursowa podejmuje na 
podstawie ETAPU II 
 

ETAP II 
 

Ocena zaangażowania w stworzenie przedstawionego marzenia, maksymalnie można zdobyć 5 
dodatkowych punktów  
 

(+) 1 do 3  Realizacja marzenia realnie wpływa na rozwój emocjonalny, osobowy, 
fizyczny uczestnika konkursu 

(+) 1 do 2 Uczestnik przed ogłoszeniem konkursu podjął pierwszy krok w celu realizacji 
marzenia 

 
 

5. Jeżeli po ocenie prac w ETAPIE II, zgłoszony poziom dofinansowania nadal będzie przekraczał całkowity 

budżet konkursu, ostatecznie konkurs rozstrzygnie ETAP III, polegający na umieszczeniu na stronach 

fundacji wybranych marzeń i otwarcie możliwości głosowania na wybrane marzenie.  

6. W przypadku konieczności zorganizowania ETAPU III, termin i sposób głosowania zostanie ogłoszony na 

stronach Fundacji na minimum 5 dni przed rozpoczęciem głosowania. 

7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.01.2022 

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów konkursowych. Informacje o ewentualnych 

zmianach terminów zostaną umieszczone na stronie www.facebook.com/fundacjaulica oraz na stronie 

akademia.niemozliwego.pl. 

9. Imiona i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone wraz z rozstrzygnięciem konkursu na stronach 

internetowych Fundacji 

10. Laureaci konkursu zobowiązują się do stworzenia relacji ze spełnionego marzenia i przekazania jej w 

ustalonym z organizatorem konkursu terminie.  

11. Relacja zostanie opublikowana na stronach FUNDACJI.  

12. W konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Komisji konkursowej, członkowie ich rodzin, a także 

dzieci pracowników Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/fundacjaulica
akademia.niemozliwego.pl
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§5 Przekazanie nagrody  
 

1. Organizator konkursu dokonuje samodzielnego sfinansowania lub dofinansowania do wybranego  

marzenia / wybranych marzeń.  

2. Poziom dofinansowania ustala Komisja konkursowa, od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.  

3. Uczestnicy nie otrzymują nagrody pieniężnej.  

4. Marzenia w określonej wysokości przez Komisje konkursowe dofinansuje Organizator 

5. Uczestnicy otrzymują informację o sposobie dofinansowania do marzenia.  

6. Organizator i laureat/laureaci wspólnie ustalają termin realizacji marzenia. 

 
§5 Źródło finansowania 

 
1. Konkurs został zorganizowany w ramach Akcji społecznej Chcesz to MARZ! w ramach projektu 

Ambasadorzy nieMożliwego rozbudzimy Wasze marzenia Wartość projektu: 533 337, 50 zł w tym 

dofinansowanie projektu z UE: 493 257,50 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. 

Osoby młode na rynku pracy, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. 

 
§7 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz publikacji marzenia ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu 

do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora 

pracy zgłoszonej do konkursu.  

6. Ewentualne spory między organizatorem, a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie. 
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WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię  Nazwisko 

Telefon e-mail 

Data urodzenia 

 
 
W przypadku osób niepełnoletnich:  

Imię i nazwisko prawnego opiekuna  

Telefon prawnego opiekuna  e-mail prawnego opiekuna  

 
 
Zgłaszam swój udział w konkursie Chcesz to MARZ! ………………………………..(Imię i nazwisko uczestnika). 
 
Oświadczam, że  
Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i go akceptuję  
Umieściłem/łam swoje marzenie na stronie akademia.niemozliwego.pl 
Polubiłem/łam stronę Fundacji na FACEBOOKU (www.facebook.com/fundacjaulica )  
Polubiłem/łam stronę Fundacji Instagramie  (www.instagram.com/niemozliwegopl) 
Akceptuję decyzję Komisji konkursowej i nie będę się od niej odwoływać 
 
 

Data i podpis uczestnika konkursu  W przypadku osób niepełnoletnich DODATKOWO  
data i podpis prawnego opiekuna 

  

 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE TWOJEGO MARZENIA  
 

O czym marzysz?   Opisz swoje marzenie w max 1000 znaków 

Koszt spełnienia marzenia Oszacuj ile pieniędzy potrzebujesz, by spełnić swoje marzenie 

O jaką kwotę 
dofinansowania 
wnioskujesz w ramach 
konkursu? 

 

Co do tej pory 
zrobiłeś/zrobiłaś by 
spełnić swoje marzenie? 

 

Co spełnienie tego 
marzenia zmieni w Tobie, 
w Twoim życiu?  

 

http://www.facebook.com/fundacjaulica
http://www.instagram.com/niemozliwegop
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WZÓR ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Ja niżej podpisany/a ___________________________________________(imię i nazwisko rodzica /opiekuna uczestnika 
konkursu w przypadku osób niepełnoletnich | imię i nazwisko uczestnika konkursu w przypadku osób pełnoletnich), 
niniejszy 

m:1. wyrażam, dobrowolną i nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka / dziecka 
znajdującego się pod moją opieką/ mojego wizerunku ___________________________________________ (imię i nazwisko 
uczestnika konkursu),  i jego/jej danych osobowych przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA z siedzibą w 
Katowicach, ul. Mikołowska 72a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Katowicach pod numerem 0000253040 (dalej jako „Fundacja”). 

 2. wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku mojego dziecka / dziecka 
znajdującego się pod moją opieką/ mojego wizerunku ___________________________________________ (imię i nazwisko 
uczestnika konkursu) na zdjęciach i filmach, zrealizowanych w ramach konkursu  w materiałach promocyjnych, 
marketingowych i informacyjnych Fundacji, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku, lecz nie w 
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

3. oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw, 

4. wyrażam na rzecz Fundacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka / dziecka znajdującego 
się pod moją opieką/ moich danych ___________________________________________ (imię i nazwisko uczestnika 
konkursu)  w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych Fundacji, jednocześnie zostałam/em 
poinformowana/y, że mam prawo do: 

a.   żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

b.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c.    przenoszenia danych; 

d.   cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

 

Data i podpis uczestnika konkursu  W przypadku osób niepełnoletnich DODATKOWO  
data i podpis prawnego opiekuna 
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WZÓR  ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a _____________________________________________ (imię i nazwisko rodzica /opiekuna uczestnika 
konkursu w przypadku osób niepełnoletnich | imię i nazwisko uczestnika konkursu w przypadku osób pełnoletnich), 
wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze 
mnie dokumentach przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA z siedzibą w Katowicach ul. Mikołowska 72a, KRS 
0000253040, NIP 222 081 25 57, ulica@fundacjaulica.pl jako administratora danych osobowych, do celów 
związanych z uczestnictwem 

w KONKURSIE Chcesz to marz!. m.in. do celów rekrutacji, przekazania nagrody (w przypadku wygrania konkursu), 
a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się organizatora konkursu z obowiązków sprawozdawczych. 

Dane podaję dobrowolnie, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych może być organizator 
konkursu.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz w celach archiwizacyjnych do 
60 dni od jego zakończenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia się do konkursu. W 
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zakwalifikowanie i uczestnictwo w konkursie  

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, Administrator danych nie ma zamiaru 
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Wyrażając zgodę zostałem/am poinformowany/a, iż mam prawo do: 

1. żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

3. przenoszenia danych; 

4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

Data i podpis uczestnika konkursu  W przypadku osób niepełnoletnich DODATKOWO  
data i podpis prawnego opiekuna 
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WZÓR  ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (DLA OSÓB TRZECICH WYSTĘPUJĄCYCH W 
PREZENTOWANYCH MARZENIACH 

  

Ja niżej podpisany/a ___________________________________________(imię i nazwisko rodzica /opiekuna OSOBY 
UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU w przypadku osób niepełnoletnich | imię i 
nazwisko OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU w przypadku osób 
pełnoletnich), niniejszy 

m:1. wyrażam, dobrowolną i nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka / dziecka 
znajdującego się pod moją opieką/ mojego wizerunku ___________________________________________ (imię i nazwisko 
OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU),  i jego/jej danych osobowych przez 
Fundację Pomocy Dzieciom ULICA z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000253040 (dalej jako „Fundacja”). 

 2. wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku mojego dziecka / dziecka 
znajdującego się pod moją opieką/ mojego wizerunku ___________________________________________ (imię i nazwisko 
OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU) na zdjęciach i filmach, zrealizowanych w 
ramach konkursu  w materiałach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych Fundacji, w szczególności 
poprzez rozpowszechnianie wizerunku, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

3. oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw, 

4. wyrażam na rzecz Fundacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka / dziecka znajdującego 
się pod moją opieką/ moich danych ___________________________________________ (imię i nazwisko OSOBY 
UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU)  w celach promocyjnych, marketingowych i 
informacyjnych Fundacji, jednocześnie zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo do: 

a.   żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

b.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c.    przenoszenia danych; 

d.   cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

 

Data i podpis OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA 
PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU 

W przypadku osób niepełnoletnich DODATKOWO  
data i podpis prawnego opiekuna 

  

  


