
Regulamin Konkursu  

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu dla grup przedszkolnych jest MOONSTONE Magdalena 

Nowara z siedzibą we  Wrocławiu, 54-152, przy ulicy Kozanowskiej 45. 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

4. Konkurs trwa od 17.10.2017- 17.11.2017 r.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator 

konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez 

siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu. 

§2 Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z wrocławskich grup przedszkolnych, których 

przedstawicielem jest opiekun danej grupy przedszkolnej, zwany dalej opiekunem. 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail  na potrzeby konkursu oraz na 

rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie strony internetowej 

https://animal4you.pl/ oraz fanpage'a https://www.facebook.com/Animal-4-You 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia 

Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w 

celach wskazanych w Regulaminie. 

 

§3 Zasady konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę za pomocą dowolnej techniki 

plastycznej, która będzie przedstawiać wizerunek pingwina przylądkowego lub 

pingwina przylądkowego w środowisku naturalnym. 

2. Opiekun przesyła skan/zdjęcie pracy na adres e-mail kontakt@animal4you.pl 

3. Konkurs przebiega następująco: 

a) do dnia  17.11.2017 do godziny 23.59 Uczestnicy mogą przesyłać pracę  

https://animal4you.pl/
https://www.facebook.com/Animal-4-You


b) najpóźniej w dniu 20.11.2017 r.  do godziny 14.00  zostaną opublikowane 

wyniki konkursu. 

4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną.  

§4 Nagrody 

 

1. Nagrodami w konkursie są:  

 grupa przedszkolna, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie otrzyma 

pomoce edukacyjne (puzzle, książki, pomoce do nauki języka angielskiego itp.) 

o łącznej wartości 500 zł. 

 dzieci z tej grupy zostaną obdarowane upominkiem 

 wychowawca otrzyma bilet rodzinny do Zoo (2 osoby dorosłe + od 1 do maks. 

3 dzieci). 

 

2. Jury (w skład którego będą wchodzić: artysta plastyk, opiekun pingwinów w 

wrocławskiego Afrykarium oraz osoby z ramienia Organizatora )  będzie oceniało 

przede wszystkim: 

a. zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu, 

b. oryginalność i kreatywność Zgłoszenia. 

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość przekazaną 

drogą e-mailową lub telefoniczną  oraz podania danych osobowych niezbędnych do 

przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których 

mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości 

od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z 

prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. 

4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany przez Laureata, przesyłką kurierską.  

 

§5 Prawa Autorskie i inne 

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa 

autorskie majątkowe do pacy plastycznej,  którą zgłasza w konkursie, oraz że nie 

naruszają one praw osób trzecich. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników konkursu oraz do 



usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw 

autorskich lub innych praw osób trzecich. Organizator może podjąć decyzję o 

zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia 

naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@animal4you.pl; . 

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

konkursu.  

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres 

Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy 

reklamacji. 

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 

do 2  od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych 

oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie 

pisemnej. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości 

danych.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 


