
 
 

 
REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ  

PROWADZONEJ POD NAZWĄ „GRANIE W MAPOWANIE” 
 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji konkursowej pod nazwą „Granie w 
mapowanie” (zwanej dalej Konkursem).  

2. Organizatorem Konkursu jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp.k. (dawniej 
Librus sp. z o.o.), al. Korfantego 193, 40-153 Katowice; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000630561, 
NIP: 6342622989, REGON: 240547379 (zwana dalej Organizatorem).  

3. Fundatorem nagród jest Derform Spółka Jawna Deręgowscy, ul. Za Motelem 1, Sady, 62 – 080 
Tarnowo Podgórne. 

4. Konkurs będzie trwał od dnia 5 października  2016 r. godz. 08.00 do dnia 14 listopada 2016 r. 
godz. 23.59. 

5. Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań tematyką skutecznego uczenia się oraz 
rozwijanie twórczej aktywności.  
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (dalej: Uczestnik).  
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia  pracowników, przedstawicieli ani członków rodziny Organizatora.  
 

§ 3 
ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
1) przesłanie zdjęcia przygotowanej przez uczestnika mapy myśli dotyczącej własnych 

talentów i zainteresowań (dalej: Praca konkursowa), 
2) przesłanie  drogą elektroniczną wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna 

prawnego zgłoszenia konkursowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 
Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest 
równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 indywidualnie stworzoną Pracę konkursową. 
3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (rzeźba, plakat, obraz, video itp.).  
4. Nadesłana Praca konkursowa, na której widoczne będą jakiekolwiek osoby równoznaczne 

będzie z oświadczeniem Uczestnika, iż wszystkie osoby tam widniejące wyraziły zgodę na jej 
opublikowanie i publiczną ekspozycję. 

5. Pracę konkursowa oraz zgłoszenie należy przesłać na adres konkurs@indywidualni.pl, 
z zastrzeżeniem, że pojedyncza wiadomość e-mail (wraz z załącznikami) nie powinna mieć 
rozmiaru większego niż 25 MB. 

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła 
trzyosobowe jury. 
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7. Spośród wszystkich nadesłanych Prac konkursowych jury nagrodzi prace w dwóch kategoriach: 

uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. Kryterium 
przyznawania nagrody jest arbitralna decyzja jury. 

8. Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 6 grudnia 2016 r. Rodzice/opiekunowie 

prawni zwycięzców Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na 
wskazany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail. Organizator zastrzega sobie również 
możliwość skorzystania z innych form powiadomienia zwycięzców. 

10. Odpowiedzi nadesłane po terminie, tj. po dniu 14 listopada 2016 roku po godzinie 23.59 lub w 
liczbie i w sposób inny niż określony w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają 
wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą podlegały ocenie. 

11. Organizator może usunąć obraźliwe Prace konkursowe. Usunięte prace nie są brane pod uwagę 
przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.  

12. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
13. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 
NAGRODY 

1. Jury Konkursu w każdej kategorii przyzna 3 nagrody główne - każda o wartości 560,00 zł brutto 
oraz 10 wyróżnień  - każde o wartości 390,00 zł brutto. Nagrodami w Konkursie są ufundowane 
przez Fundatora zestawy z produktami plastycznymi, piśmienniczymi, malowniczymi i 
dekoracyjnymi marki Kidea.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę pieniężną.  
3. Fundator nagrody zobowiązuje się do wysłania nagród Zwycięzcom nie później niż do 

23.12.2016r.  
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w ciągu 7 dni 

roboczych od przesłania wiadomości nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 
 

§ 5 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia 
wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień ogłoszenia wyników 
Konkursu na portalu indywidualni.pl/edustrefa. Organizator zastrzega sobie możliwość 
ogłoszenia wyników również w innych, administrowanych przez siebie serwisach internetowych. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę 
wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dane personalne 
rodzica/opiekuna prawnego(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem 
pocztowym) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamacyjnego oraz opis okoliczności 
uzasadniających reklamację.  

3. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Organizatora – z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs: Granie w mapowanie”. 

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie przeprowadzenie 
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają 
jakimkolwiek odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom. 

5. Odpowiedź Organizatora na reklamację zostanie wysłana listem poleconym najpóźniej 14 dni od 
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 



 
 

§ 6 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej. Nadesłana Praca konkursowa nie będzie 
naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy 
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej Pracy konkursowej narusza prawa 
autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do 
wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może 
ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich 
prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom 
trzecim. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Pracy 
konkursowej wraz z danymi osobowymi – imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem autora w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, 
modyfikowanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej każdą techniką, w tym m.in. drukarską, 
reprograficzną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, 
a także rozpowszechnianie Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
w sieciach komputerowych oraz Internecie. 

3. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Pracy konkursowej, zwłaszcza naruszenia 
praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia 
zgłoszonej odpowiedzi konkursowej – a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu 
wyników i wręczeniu nagrody – do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz 
ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie. 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 
(lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych  
w niniejszym Regulaminie)  danych osobowych Uczestnika zawartych w Zgłoszeniu w celu 
realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu 
w treść swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Uczestnik przyjmuje do 
wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest Organizator. 

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na 
publikację swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wieku oraz nadesłanej 
Pracy konkursowej na wszelkich stronach internetowych według wyboru Organizatora, w 
szczególności na stronach: www.indywidualni.pl oraz www.librus.pl. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.indywidualni.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez 
Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 
ogłoszony Regulamin. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki 
był ogłoszony Regulamin. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Prac konkursowych 

spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2016 r. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia 


