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Regulamin 

konkursu fotograficznego w ramach AKCJI KASK.  
„Wyślij zdjęcie w kasku z plakatem Akcji KASK w tle” 

 
 
Postanowienia Ogólne: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja Soroptimist 
International Pierwszy Klub we Wrocławiu (zwana dalej MOSIIKwW), z siedzibą we 
Wrocławiu, przy ul. Ks.H.Fiechta 14, wpisana do  Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, po numerem KRS 0000434174, posługującą się nr NIP: 
8982203618 i REGON: 02213618.  

2. Nazwa Konkursu: „Wyślij zdjęcie w kasku z plakatem Akcji KASK w tle ”.  
3. Konkurs organizowany jest w ramach Akcji  „KASK- Koniecznie Asekuruj Swoja 

Kopułę”, organizowanej przez MOSIIKwW, zwanej dalej „Akcją” 
4. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie Konkursu: Zespół Projektowy 

MOSIIKwW. 
5. Sponsorzy Konkursu: MOSIIKwW, Pracownia Szkła Unikat 

http://www.unikat.wroc.pl/ 
6. Partnerzy Konkursu: Kancelaria Radcy Prawnego Patrycji de la Rosa Jimenez, 

Lime Access  sp. z o.o.   https://www.limeaccess.com/ 
7. Czas trwania konkursu: od 14 czerwca 2022 r. do 15.07.2022 r.  

 
 

I. OPIS KONKURSU 
 

1. Celem Konkursu i Akcji  jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas uprawiania 
sportów letnich, szczególnie podczas jazdy na rowerze, jak również na rolkach i 
hulajnogach. Ochrona głowy KASK, widoczność – odblaski, ubezpieczenie oraz 
znajomość przepisów, to kluczowe elementy bezpiecznej jazdy na rowerze. 
Dodatkowo celem takiej formuły konkursu, jest zachęcenie do aktywności na świeżym 
powietrzu, poprzez konieczność  odszukania, jako tła do zdjęcia konkursowego, 
plakatów Akcji KASK, rozmieszczonych w okresie od 12.06 przez minimum 2 tygodnie, 
na 230 słupach ogłoszeniowych na terenie całego Wrocławia. 

2. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, z zastrzeżeniem, 
że: 
1) w przypadku osób które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia wraz 

ze zgłoszeniem konkursowym Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć  
oświadczenie  rodziców/innych opiekunów prawnych Uczestnika, zawierające 
zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i dysponowanie przez niego prawami 
autorskimi i prawami do wizerunku, przysługującymi Uczestnikowi do zdjęcia na 
zasadach wskazanych w Regulaminie, jak również na przetwarzanie  jego danych 
osobowych, w szczególności  celem oznaczenia autorstwa pracy.  

2) w przypadku osób które nie ukończyły 13 roku życia zgłoszenie Uczestnika do 
Konkursu  składa  we własnym imieniu ale na rzecz Uczestnika rodzic/inny opiekun 
prawny Uczestnika.  
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3. Konkurs polega  na przesłaniu  zabawnego, dowcipnego zdjęcia, zachęcającego do 
uprawiana sportów i jazdy w kasku zabezpieczającym, przedstawiającego autora -  
samego lub z grupą przyjaciół/znajomych, na terenie Wrocławia,  z plakatem Akcji w 
tle, z zastrzeżeniem, że każda osoba na zdjęciu  musi być w kasku chroniącym głowę 
(rowerowym lub innym, z wyłączeniem kasku motorowego). Na zdjęciu nie mogą  
znajdować się jakiekolwiek osoby bez kasku.  

4. Uczestnicy mogą zobaczyć, jak wygląda plakat Akcji KASK, który ma być tłem zdjęcia 
konkursowego pod linkiem https://soroptimistwroclaw.pl/category/aktualnosci/.  
Plakaty rozmieszczone są  na 230 słupach ogłoszeniowych na terenie Wrocławia i 
będą na nich widoczne w okresie od 12 czerwca 2022 r.  przez minimum 2 tygodnie. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza, 
dostępnego na platformie LimeBook dostępnej   na stronie internetowej  pod adresem  
kask.limeaccess.com, poprzez uzupełnienie wymaganych pól formularza oraz załączenie 
poprzez  formularz pracy konkursowej -  zdjęcia opisanego  punkcie 3 powyżej. 

6. Uczestnik Konkursu, a w przypadku małoletnich poniżej 13 roku życia jego opiekun 
prawny,  zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed 
przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika/ opiekuna 
prawnego zgłaszanego Uczestnika,  oświadczenia w przedmiocie akceptacji 
niniejszego Regulaminu. 

7. Przystąpienie do Konkursu  polega na przesłaniu poprzez prawidłowo wypełniony 
formularz konkursowy pracy konkursowej – zdjęcia opisanego w punkcie 3.  

8. Prace konkursowe (zdjęcia) powinny być przesłane w postaci plików .png lub .jpg.  
9. Zdjęcie  nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub 
opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą 
wykluczane z uczestnictwa w Konkursie. 

10. Prace konkursowe należy wysyłać  do dnia 03.07.2022 do godziny 23:59. Przy ocenie 
terminowości zgłoszeń decyduje data pojawienia się zgłoszenia w systemie 
teleinformatycznym Organizatora na platformie LimeBook. 

11. Nagrodami w konkursie są: 
a) Co najmniej 4 nagrody równorzędne – nagrody honorowe – opublikowanie  

nagrodzonego zdjęcia na fanpage’u Akcji KASK, prowadzonym na Facebooku 
b) Jedna Nagroda dla zdobywcy pierwszego miejsca  ręcznie malowany KASK o 

wartości 750 zł (w tym podatek VAT) 
12. Do oceny złożonych prac zostanie powołane bezstronne Jury składające się z 2 

przedstawicieli organizatora Akcji KASK oraz 2 przedstawicieli Sponsorów Akcji KASK 
(łącznie 4 osoby).  

13. Spośród przesłanych prac konkursowych, spełniających warunki Regulaminu 
Konkursu Jury Konkursu dokona wyboru co najmniej 4  najlepszych najzabawniejszych 
zdjęć oddających ideę Akcji. 

14.  Najlepsze/najciekawsze zdjęcia wg decyzji Jury, w ilości nie mniejszej niż 4 zostaną  
uhonorowane ich opublikowaniem  na fanpage’u Akcji KASK, prowadzonym na 
Facebooku. 

15. Spośród wszystkich prac konkursowych, spełniających warunki Regulaminu Konkursu 
Jury wybierze jedno najlepsze jego zdaniem zdjęcie. Nagrodą dla zdobywcy 
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pierwszego miejsca jest ręcznie malowany KASK – nagroda prezentowana jest na FB 
Akcji KASK. 

16. Ocena przekazanych zdjęć nastąpi w dniach od 04 do 14 lipca 2022 roku, a wyniki 
zostaną ogłoszone na fanpage’u Akcji KASK, prowadzonym na Facebooku w dniu  
15.07.2022 roku. 

17. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy osobiście w dogodnym dla stron terminie, nie 
później niż do 30 lipca 2022.  

18. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 
19. Organizator ma prawo do weryfikacji czy prace konkursowe spełniają wszystkie 

wymogi niniejszego Regulaminu. W razie stwierdzenia naruszenia przez pracę 
konkursową postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień punktu I.5, lub 
III.1, Organizator ma prawo wykluczyć pracę z Konkursu. Zdjęcia do konkursu, które 
nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną wykluczone z 
Konkursu i  zgłoszenia takie będą usuwane z systemu i platformy LimeBook. 

20. Jeżeli zastrzeżenia lub wykluczenia  dotyczą prac nagrodzonych: 
a) Odnośnie nagród honorowych - miejsce wykluczonej pracy zajmuje kolejna co 

do uzyskanych głosów; 
b) Odnośnie  I nagrody -  rzeczowej  ma prawo wyboru innej pracy konkursowej w 

miejsce wykluczonej. 
21. O wykluczeniu pracy i powodach wykluczenia Uczestnik zawiadamiany jest drogą e-

mailową.   
 

II. OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKÓW 
 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych Uczestnika 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)., 
o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jejgoprzebiegiem. W 
szczególności w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien podać 
Organizatorowi dane osobowe wymienione w formularzu zgłoszeniowym.  
Podanie w formularzu zgłoszeniowym  prawdziwych i kompletnych danych osobowych 
Uczestnika, tj.: imienia nazwiska, (rok urodzenia, w przypadku osób które w roku 2022  
ukończyły 19 rok życia lub 13 rok życia celem zweryfikowania wieku Uczestnika 
zgodnie z pkt I.2. Regulaminu)  i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru 
telefonu jest warunkiem formalnie koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik, może także wyrazić odrębną zgodę na 
wykorzystywanie jego danych przekazanych Organizatorowi w celu przesyłania mu 
materiałów reklamowych, handlowych, informacji o kolejnych akcjach i  konkursach, i 
badań ankietowych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nimi 
współpracujące.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą 
przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (RODO), w celach związanych z realizacją Konkursu, na czas niezbędny do 
jego zorganizowania i rozliczenia (w odniesieniu do obowiązków związanych z 
wydaniem I Nagrody - rzeczowej, przy czym  Organizator zastrzega, że dane osobowe 
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Zwycięzcy Konkursu, któremu przydzielona zostaje  I Nagroda, w postaci imienia i 
nazwiska mogą zostać opublikowane  na fanpage’u Akcji KASK, prowadzonym na 
Facebooku,  bez potrzeby wyrażania na publikację  odrębnej zgody) ( podstawa 
prawna: art.6 ust. 1 pkt b) RODO),  a po tym okresie w celu wykonania zobowiązań 
administratora do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej, związanej z 
realizacją Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt c), na czas niezbędny do realizacji w/w 
zobowiązania, i w ramach uzasadnionego interesu administratora, w tym działalności 
marketingowej, ustalania i dochodzenia roszczeń, prawa do dokumentowania własnej 
działalności (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), a także w odniesieniu do danych na których 
przetwarzanie udzielono dodatkowej zgody,  na podstawie zgody dobrowolnie 
wyrażonej przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym, na czas na jakie jej 
udzielono lub do czasu jej odwołania (art. 6 ust. 1 pkt a),.  

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu 
przetwarzającego dane na jego zlecenie lub innym miejscu prowadzenia przez nie 
działalności, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających 
wymagania prawa polskiego i europejskiego.  

5. Organizator, jako administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (RODO), a w szczególności umożliwia Uczestnikom dostęp do własnych 
danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, informuje 
Uczestników o prawie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) wobec niezgodnego z prawem przetwarzania dotyczących Uczestnika 
danych osobowych lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, a 
także prawo żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych (zastrzeżenie pkt 
2 lit. b) pozostanie jednak nienaruszone), przeniesienia danych ujętych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, 
na jaki jej udzielono, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych 
osobowych Uczestnika wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym wskazanym w punkcie 5.  

6. W ramach realizacji celu przetwarzania, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, 
dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym 
przy realizacji celu przetwarzania w tym przy organizacji Konkursu, Podmioty te będą 
miały prawo do ich przetwarzania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich 
przetwarzanie administratorowi danych.  

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych Uczestnik powinien kierować na adres MOSIIKwW , 52-433 Wrocław, ul. 
Ks.H.Fiechta 14, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: 
soroptimistwroclaw@gmail.com wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.  
 

III. PRAWA DO PRAC KONKURSOWYCH  
 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie 
prawa majątkowe i pokrewne do przesłanej pracy konkursowej- zarówno zdjęć, jak i  
wizerunków osób ujętych na zdjęciu przekazanych Organizatorowi w ramach 
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Konkursu, a także że materiały te będą wolne od wad prawnych, a zwłaszcza w 
zakresie praw autorskich, oraz, że nie istnieją i nie będą istniały przeszkody do 
dysponowania nimi przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym 
Regulaminie. Uczestnik oświadcza w szczególności, że posiada zgodę autora zdjęcia, 
i osób ujętych na zdjęciu  na wykorzystanie go w zakresie wynikającym z Regulaminu, 
a w szczególności dla celów promocji i reklamy Akcji i Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo, a Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie 
zdjęcia, i wizerunku osób ujętych na zdjęciu. W tym celu z chwilą przesłania zgłoszenia 
w ramach Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej,  nieograniczonej 
pod względem czasowym i terytorialnym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z 
art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
licencji niewyłącznej, z prawem do przenoszenia uprawnień objętych licencją na osoby 
trzecie lub udzielania im sublicencji w zakresie nie przekraczającym nabytych 
uprawnień, obejmującej prawo do wykorzystania zdjęć wraz z utrwalonymi na nich 
wizerunkami osób, w zakresie rozporządzania i korzystania z nich w pełnym zakresie, 
w całości i we fragmentach, także w połączeniu z innymi utworami, lub jako ich części, 
w celach dokumentacyjnych promocyjnych i archiwizacyjnych Akcji Konkursu i ich 
Organizatorów, i wyłącznie w tych celach na wszelkich znanych polach eksploatacji, w 
tym takich, jak: 
a) utrwalanie dowolną techniką na dowolnym nośniku; 
b) zwielokrotnianie dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach 

video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, 
CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z 
miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub 
fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, 
standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem 
satelity; 

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 
ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w 
utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za 
pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 
telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych; 

f) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy - w nieograniczonej ilości nadań i 
wielkości nakładów wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych; 

g) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkiem osób utrwalonych w 
materiałach będących przedmiotem licencji; 

wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw 
zależnych do przedmiotu licencji, a także upoważnia Organizatora do wykonywania w 
jego imieniu autorskich praw osobistych do przedmiotu licencji w tym, w zakresie 
decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu, sposobie oznaczenia utworu i jego 
autorstwa, wykonywania nadzoru autorskiego i nadzoru nad sposobem korzystania z 
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utworu, w tym w kwestii zachowania jego integralności, z prawem Organizatora do 
wykorzystywania utworów zależnych w pełnym zakresie tożsamym z zakresem 
korzystania z utworu podstawowego. Uczestnikowi Konkursu, który udzielił 
Organizatorowi w/w zgód i licencji, nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. 
Ograniczenie możliwości wypowiedzenia licencji zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych nie pozbawia licencjodawcy możliwości jej 
wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących 
przepisach prawa, w tym w przypadku jej naruszenia przez korzystającego z praw. 
 

IV.  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnerów, Sponsorów 

oraz członkowie ich rodzin. 
4. W związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1128)), zgodnie z którym  wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w 
konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki 
masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa 
i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 
2000 zł brutto, nagrody niniejszego Konkursu, jako że ich wartość nie przekracza kwoty 
2000 zł brutto, zwolnione są z opodatkowania tym podatkiem.  

5. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres 
Organizatora Akcji Promocyjnej w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. 

6. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego 
Organizator pisemnie powiadamia Uczestnika Konkursu. 

7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

8. Organizator informuje, że Uczestnik, działając jako konsument może skorzystać z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W 
szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w 
szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji 
konsument może znaleźć na stronie UOKiK: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , a także korzystając z platformy 
ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, 
a nie obowiązkiem Uczestnika będącego konsumentem i następuje zgodnie z 
przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był 

w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 
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b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody, spowodowane nie podaniem przez 
Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 
na organizowanie Konkursu. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczyć praw nabytych 
przez Uczestnika do dnia wprowadzenia zmiany i w tym zakresie nie mają wpływu na 
treść tych praw.   

11.  Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Organizatora pod adresem:   
https://soroptimistwroclaw.pl/category/aktualnosci/ 
 

 
 


