
Regulamin dla Organizatorów Orszaków dotyczący Konkursu: Zdobądź Koronę!  

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie: Zdobądź Korony, 

organizowanym przez Fundację Orszak Trzech Króli (dalej zwana: Fundacją).  

2. W konkursie jako podmioty bierne (otrzymujące nagrodę) mogą brać udział te miejscowości 

z Polski, które organizują razem z Fundacją Orszak w swojej miejscowości w 2016 roku oraz 

podpiszą z Fundacja umowę o bezpłatnej współpracy na organizację Orszaku 2017 roku. 

Podmiot organizujący Orszak w 2017 r. ma obowiązek rozdać korony bezpłatnie w trakcie 

Orszaku. 

3.  Fundacja ufunduje tyle koron dla miejscowości (spełniającej warunek z pkt 2), która 

zorganizuje Orszak Trzech Króli w 2017 roku, ile głosów uzyska ona w trakcie konkursu 

Zdobądź korony. Każdy głos wygrywa. 

4. W głosowaniu biorą udział wszystkie miejscowości położone na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, które podpisały z Fundacją umowę o organizacji Orszaku Trzech Króli w dn. 

6.01.2016 r., Miejscowość, która nie chce brać udziału w głosowaniu powinna czym prędzej 

zgłosić taką informację na adres biuro@orszak.org,  przed 31.12.2015 r. 

5. Głosowanie trwa od 1 stycznia 2016 od godz. 12.00 do 15 stycznia 2016 do godz. 12.00. 

6. Fundacja ufunduje korony do łącznej maksymalnej liczby 300 000 sztuk, co oznacza, 

że głosy nr 300 001 i następne nie będą ważne.  

7. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.orszak.org. Każda osoba może 

zagłosować tylko raz. Głosujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji o Orszaku na podany 

adres mailowy. Na podany adres mailowy wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym 

w przeciągu 60 minut. Kliknięcie w link jest warunkiem oddania ważnego głosu.  

8. Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. Do głosowania 

konieczne jest podanie swojego adresu e-mail oraz wybranie miejscowości z Polski. 

9. Fundacja zastrzega sobie prawo do eliminacji głosów oddanych przy pomocy maili 

wytworzonych przez automaty, roboty generujące maile tymczasowe, itp. A także do 

blokowania oddawania głosów z tego typu robotów, automatów itp. Celem tych 

zabezpieczeń jest zwiększenie wiarygodności i przejrzystości głosowania.  

10. Po zakończeniu głosowania przedstawiciele Fundacji podliczą głosy i ogłoszą wyniki 

głosowania na stronie www.orszak.org i na profilu FB. Ilość głosów będzie uwidoczniona na 

bieżąco na podstronie konkursu. 



11. Fundacja pokryje koszty druku i wysyłki koron do danej miejscowości. Wysyłka odbywać się 

będzie w grudniu 2016 roku. 

12. Regulamin obowiązuje o ile nie zaistnieją niezależne od Fundacji czynniki takie jak klęski 

żywiołowe, wojny, załamanie ekonomiczne, itp. 


