Regulamin Konkursu
„Stwórz swojego superbohatera”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu „Stwórz swojego superbohatera” jest Elżbieta Manthey prowadząca blog Juniorowo.pl, zwana dalej Organizatorem.
1.2 Fundatorem nagród jest firma ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, z siedzibą przy
ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017336
1.3. Konkurs realizowany jest przez blog www.juniorowo.pl oraz fanpage Juniorowo na portalu
Facebook.
1.4. Konkurs rozpoczyna się 29 grudnia 2018 roku i trwać będzie do 9 stycznia 2019 roku.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt.1.4.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-15 lat.
2.2. Prace konkursowe w imieniu uczestników przesyłają rodzice/opiekunowie prawni. Przesłanie
pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie i akceptacją
Regulaminu.
2.3. Do pracy konkursowej należy załączyć wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna
prawnego formularz zgody na uczestnictwo w konkursie, który stanowi Zalącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu (skan lub zdjęcie wypełnionego formularza).
2.4. We wszelkich sprawach formalnych związanych z konkursem Uczestników reprezentują
rodzice/opiekunowie prawni.
3. PRACE KONKURSOWE
3.1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w technice tradycyjnej lub
cyfrowej, która będzie prezentowała wymyślonego przez Uczestnika superbohatera.
3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę, zwaną dalej „Pracą” lub „Pracą Konkursową”.
3.3. Prace na konkurs w postaci plików .jpg nie większych niż 3 MB należy przesłać mailem na
adres juniorowo@juniorowo.pl w temacie wiadomości wpisując „Konkurs”. W przypadku prac
wykonanych technikami tradycyjnymi (farby, kredki itp.) należy przesłać zdjęcie lub skan pracy.
3.4. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane osobowe jej autora:
- imię
- wiek
oraz skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza, o ktorym mowa w pkt. 2.3.
3.5. Zgłaszane do konkursu Prace nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie.
3.6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa do wizerunku i prawa autorskiego), a
także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. W przypadku naruszenia przepisów prawa i norm
społecznych, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia przesłanej pracy.
3.7. Zgłoszenia będą przyjmowane od 29 grudnia 2018 roku do 9 stycznia 2019 roku.
4. UDZIAŁ W KONKURSIE
4.1. Przesyłając pracę konkursową w imieniu Uczestnika, jego rodzic/opiekun prawny oświadcza,
iż:

4.1.1. Praca konkursowa jest dziełem oryginalnym, wykonanym samodzielnie przez
Uczestnika Konkursu.
4.1.2 Wyraża zgodę na rozpowszechnienie Pracy Konkursowej anonimowo lub opatrzonej
imieniem i wiekiem Uczestnika Konkursu.
4.2. W przypadku podejmowania przez Uczestników lub reprezentujących ich osób działań
sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w celu uzyskania zwycięstwa w
Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z
udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest
zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
5.1. Prace będą oceniane przez pod względem artystycznym i technicznym, jak również
oryginalności, zgodności z tematem i regulaminem Konkursu przez Jury złożone z Organizatora
oraz przedstawiciela Fundatora Nagród.
5.2. Werdykt Jury udostępniony zostanie w profilu Juniorowo serwisu Facebook oraz na blogu
www.juniorowo.pl.
5.3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.
5.4. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i wiekiem
Zwycięzców Konkursu.
6. NAGRODY
6.1. Nagrodami w Konkursie są:
1 Tablet Wacom Intuos M z bluetooth,
3 Interaktywne zabawki Spiderman.
6.2. O werdykcie Jury zwycięzcy zostaną powiadomieni mailem. Zawiadomienie zostanie wysłane
na adres, z którego została przesłana praca konkursowa.
6.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych do jej wysyłki nie poźniej niż 5 dni od
daty otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie.
6.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
6.5. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6.6. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna.
6.7. Za wysyłkę nagród do zwycięzców odpowiada Fundator Nagród. Ewentualne reklamacje
związane z dostarczeniem nagrody należy zgłaszac do Fundatora Nagród firmy ALSTOR T.
Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w na stronie internetowej www.juniorowo.pl.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
7.3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w
celu wykonania jego obowiązków związanych z Konkursem oraz przekazane Fundatorowi Nagród
w celu realizacji wysyłki nagród. Dane będą chronione 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
7.5. Wysyłając pracę konkursową rodzic/opiekun prawny Uczestnika potwierdza, że wyraża
zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
7.7. Organizator zastrzega, że zasady Konkursu mogą ulec zmianie.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE „Stwórz swojego superbohatera” ORGANIZOWANYM PRZEZ
BLOG Juniorowo.pl
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
.............................................................. ............................................................
(wiek dziecka)
...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna: telefon, e-mail, adres)
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego
dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach
wynikających z organizacji konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II. PWyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie stworzonej przez moje dziecko
pracy konkursowej wraz z imieniem i wiekiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z
konkursem, publikacjach, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych
(Facebook) organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.
III. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu jest moje
dziecko…………………………………………………….…….(imię nazwisko), które samodzielnie ją
wykonało.
1. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Elżbieta Manthey
zam. w Piasecznie ul. Nefrytowa 16 / 11.
2. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą
przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach
społecznościowych organizatora i fundatora nagród.
3. Administrator może przekazać dane fundatorowi nagród w celu realizacji wysyłki nagrody.
4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

……………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………………………………………………………
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

