
 

  

  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

  

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu  

  

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zaprojektuj maskotkę Galerii Twierdza” 
(dalej „Konkurs”) jest firma EPP Retail – Twierdza Zamość Sp. z o.o, al. Jana 
Pawła II 22, 00-133 Warszawa,  (tel. 84 530 05 01) zwana dalej „Organizatorem” 

2. Organizator zleca przeprowadzenie konkursu CS Group Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 69, jako partnerowi biznesowemu i 
powierza mu czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu.  

3. Konkurs przeprowadzony zostanie od dnia 12 lutego 2018 r. do 19 marca 2018r. 
Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwać będzie do dnia 2 marca 2018. 
Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2018 r. o 
godzinie 12:00 na profilu na Facebooku, stronie www Centrum Handlowego 
Galeria Twierdza Zamość. Nagrody w Konkursie wręczone zostaną w Centrum 
Handlowym Galeria Twierdza Zamość w dniu 24 marca 2018 r.   

4. Celem Konkursu jest promowanie osiągnięć dzieci w przedszkolach i zachęcanie 
ich do twórczej pracy.   

5. Uczestnikami Konkursu są dzieci z wybranych przedszkoli zlokalizowanych na 
terenie powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, 
krasnostawskiego, biłgorajskiego, zwanych dalej „Placówkami”.  

6. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających się z 
wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad 
prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone 
jej w niniejszym Regulaminem (dalej „Komisja Konkursowa”).  

  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i 
samodzielnie przez dziecko w wieku od 3 do 7 lat pod kontrolą rodzica, opiekuna 
lub nauczyciela w dowolnej technice.   

2. Tematem prac konkursowych jest zaprojektowanie postaci, która zostanie 
maskotką Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość, zostanie również 
wyprodukowana w formie stroju reklamowego.    

3. Przystąpienie placówki do udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie 
Organizatorowi deklaracji uczestnictwa oraz poprzez dostarczenie prac 
plastycznych osobiście lub pocztą na adres   
Centrum Handlowe Galeria Twierdza Zamość 
Administracja Obiektu 
Ul. Przemysłowa 10 
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22-400 Zamość  
z dopiskiem, "konkurs na maskotkę Galerii Twierdza".  

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu koordynatora +48 84 530 05 04 

4. Przekazanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że praca ta nie była 
wcześniej publikowana i prezentowana w innych konkursach.  

5. Na każdej złożonej pracy muszą znaleźć się następujące informacje: tytuł pracy, 
dane autora (imię, nazwisko, wiek) oraz pełna nazwa Placówki wraz z danymi 
osoby koordynującej Konkurs (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-
mail).   

6. Placówka zobowiązana jest dostarczyć oryginały prac konkursowych do Biura 
Administracji Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość przy ul. 
Przemysłowej 10 w Zamościu (22-400) w terminie do 2 marca 2018 r.  

7. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.   

8. Prace przekazane na Konkurs nie zostaną zwrócone placówkom ani dzieciom. 
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym i 
nieograniczonym w czasie przeniesieniem na Organizatora do niej prawa 
własności w celu m.in. druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, 
publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach 
organizowanych przez Organizatora.  

9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie w 
formie pisemnej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka zgody 
(wypełniony i dostarczony wraz z pracą konkursową Załącznik nr 1 do 
Regulaminu) na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 
uczestnika wyłącznie w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego 
przeprowadzenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z poz. zm.  

10. Organizator oświadcza, że dane osobowe dzieci i ich opiekunów prawnych w 
zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres 
mailowy będą wykorzystane wyłącznie dla celów Konkursu. Organizator 
gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również żądania 
zaprzestania przetwarzania danych.  

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy 
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum 
Handlowego Galeria Twierdza w Zamościu oraz innych podmiotów biorących 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także 
pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa 
się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na 
rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta 
współpraca jest wykonywana.  

12. Warunkiem udziału w konkursie i otrzymania nagrody głównej jest wyrażenie 
zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika na nieodpłatne 
wykorzystanie i upublicznienie wizerunku Rodzica lub Opiekuna oraz Uczestnika 
Konkursu w przypadku wygrania nagrody głównej i zgoda na jego wykorzystanie 
przez Organizatora. Niewyrażenie zgody skutkuje wykluczeniem pracy z 
Konkursu.  
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§ 3 Prawa autorskie  

1. Rodzic lub Opiekun Prawny Uczestnika oświadcza, że dziecko, które 
reprezentuje, jest twórcą wysłanej przez nie pracy i przysługuje mu do niej 
pełnia praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz praw pokrewnych w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest przeniesienie 
przez rodzica Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika w imieniu 
niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, na Organizatora, majątkowych praw 
autorskich do zgłoszonej pracy, zgodnie z następującymi warunkami:   

a) majątkowe prawa autorskie zostaną przeniesione na Organizatora bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eksploatacji, w 
szczególności:   

−  zamieszczanie i nagrywanie na wszelkich mediach przy pomocy wszelkich 
dostępnych technik, w tym techniki cyfrowej, magnetycznej i papierowej;   

−  wprowadzanie do obrotu w jakiejkolwiek formie, także poprzez pamięć 
komputerową lub sieci komputerowe takie jak Internet lub Intranet;   

−  wystawianie i eksponowanie;   

−  kierowanie do konsumenta, klienta lub partnera handlowego Organizatora   

−  reklamy lub informacji w jakiejkolwiek formie;   

−  umieszczenie na opakowaniach produktów;   

−  rozpowszechnianie poprzez Internet lub Intranet;   

−  rozpowszechnianie poprzez nalepki, standy, broszury i inne materiały 
wykorzystywane przez Organizatora;   

−  rejestrację w charakterze domeny internetowej, znaku towarowego, wzoru 
lub innego prawa własności przemysłowej w Polsce lub w innym kraju;   

−  w zakresie sporządzania utworów zależnych, ich wykorzystania poprzez 
rozporządzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z utworów zależnych w 
sposób komercyjny;  

b) rodzicowi lub opiekunowi prawnemu niepełnoletniego Uczestnika nie 
będzie przysługiwać wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do prac; majątkowe prawa autorskie zostają przeniesione 
nieodpłatnie;   

c) uprawnienie do wykonywania prawa zależnego do pracy przysługiwać 
będzie wyłącznie Organizatorowi; Organizator ma prawo do dokonywania 
opracowań pracy konkursowej na potrzeby dostosowania jej do 
prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w celu stworzenia 
oficjalnej maskotki Galerii Twierdza Zamość; 

d) rodzic lub opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, 
wyrazi zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze 
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twórczym i nietwórczym pracy oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanej 
Pracy na polach eksploatacji określonych w pkt a) powyżej.  

3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przeniesienie praw 
autorskich, o której mowa w niniejszym paragrafie poprzez wypełnienie i 
podpisanie Załącznika nr 1 do Regulaminu.  
  

  

§ 4 Wyniki Konkursu i nagrody  

1. Głosowanie odbędzie się dwuetapowo:  

o Etap 1: na stronie fanowskiej Centrum Handlowego Galeria Twierdza 
Zamość  (https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc) 

umieszczone zostaną wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. 
Osoby posiadające profil na portalu facebook.com będą mogły 
oddać głos na wybraną pracą klikając pod zdjęciem 
przedstawiającym daną pracę „lubię to” lub „super”.  Głosowanie 
konkursowe rozpocznie się 8 marca 2018  o godzinie 12:00 i zakończy 
się 15 marca 2018 r. o godzinie 24:00.   

o Etap 2: Komisja konkursowa wybierze trzy zwycięskie prace spośród 
8 prac, które otrzymały największą liczbę „lubię to” i „super” 
(łącznie) na fanpage’u oraz przyzna Nagrodę dla placówki, której 
podopieczny zajmie pierwsze miejsce. o Komisja ogłosi wyniki 

konkursu w dniu 19 marca 2018 r. publikując je na stronie 
www.galeriatwierdzazamosc.pl oraz na stronie fanowskiej: 
https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc o godzinie 
12:00.   

2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:  

a) I miejsce (praca, która zostanie zrealizowana, tj. Centrum Handlowe 
Galeria Twierdza Zamość  wyprodukuje na jej podstawie Maskotkę 
Centrum Handlowego) – nagroda główna Karta Podarunkowa Galerii 
Twierdza Zamość o wartości 500 zł brutto 

b) II miejsce – Karta Podarunkowa Galerii Twierdza Zamość o wartości 250 
zł brutto 

 

c) III miejsce – Karta Podarunkowa Galerii Twierdza Zamość o wartości 150 
zł brutto 

d) Nagroda dla placówki, której podopieczny zajmie pierwsze miejsce – 
Karta Podarunkowa Galerii Twierdza Zamość o wartości 500 zł brutto 

  

3. Nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz nagroda dla przedszkola zostaną 
przekazane w formie kart podarunkowych do wybranych punktów handlowych 
na ww. kwoty. Karty będzie można zrealizować w wybranych punktach 
handlowych i usługowych na terenie Centrum Handlowym Galeria Twierdza 
Zamość.   

https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc
http://www.plejada.com.pl/
https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc
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4. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 marca 2018 roku w Centrum Handlowym 
Galeria Twierdza Zamość. 

5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w 
tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej 
nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji 
(producent, dystrybutor, sprzedawca).   

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji 
nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.  

  

§ 5 Postępowanie reklamacyjne  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej 
wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Organizator 
jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
pisma składającego reklamację.   

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 
(imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz 
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności 
uzasadniających reklamację.  

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora. Uczestnik wnoszący 
reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji wewnętrznej listem 
poleconym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

 

  

§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Przekazując pracę na Konkurs, rodzic/opiekun prawny Uczestnika zgadza się na 
ekspozycję pracy w budynku Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość 
oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Centrum  

 Handlowego  Galeria Twierdza Zamość  i  portalu  

https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc 

2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biorącego udział w Konkursie zgadzają się na 
publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac.  

3. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie 
http://galeriatwierdzazamosc.pl/  oraz w siedzibie Organizatora.  

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 
niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na 
wszystkie zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.  

5. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora 
zgodności danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz 
stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie. Zwycięzca 
i laureaci pozostałych nagród zostaną wyłonieni podczas etapu 2 Konkursu. 
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Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy (lub laureata innej nagrody) okaże się, że 
nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru 
nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie 
spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody to traci on prawo do 
przyznanej nagrody, która zostanie przyznana kolejnej osobie z drugim lub 
kolejnym wynikiem uzyskanym podczas finału. W powyższej sytuacji 
Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda, pozostałe nagrody ulegają 
odpowiedniemu przesunięciu na dalszych laureatów. Nagrody nie odebrane w 
dniu 24.03.2018 r. przepadają i laureaci tracą prawo do ich odbioru.    

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
odpowiednich ustaw.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek 
przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.  

8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 
w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich 
form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie.  

  


