
§ 1 

Postanowienia ogólne i definicje 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania 

konkursu: „Pokoloruj ulubionego bohatera z bajki”. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i 

Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora 

oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

2. Definicje:  

Organizator: Verte S.A., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, KRS nr 0000387060, NIP: 118-20-61-975,    

e-mail:verte@verte.pl. 

Uczestnik: Przedszkole publiczne lub niepubliczne. 

Okres trwania Konkursu: Konkurs główny trwa od 20.05.2015 roku do 26.06.2015. 

Komisja Konkursowa: trzyosobowa komisja składająca się z osób wskazanych przez organizatora, 

czuwająca nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz rozstrzygająca w sprawach spornych, która posiada 

ostateczny głos w tych sprawach. 

 

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj. 

z późn. zm.) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności 

Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, 

przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych 

Regulaminem. 

4. Konkurs główny trwa od 20.05.2015 roku do 26.06.2015 roku do godziny 12:00, z podziałem na 2 

rodzaje terminów: 

a) Okres przyjmowania prac konkursowych od 20.05.2015 do 12.06.2015  

godzina 12:00 

b) Głosowanie na portalu społecznościowym na 24 prace wyłonione przez Komisję Konkursową od 

15.06.2015 do 26.06.2015 godzina 12:00 

   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany 

takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o 

czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na portalu 

społecznościowym www.facebook.com/iloveverte. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od 

momentu ich ogłoszenia. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez 

właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje 

zgodnie z ustaleniami między Organizatorem a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi 



odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy 

kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Verte S.A. ul. Prosta 32 00-838 Warszawa. 

9. Patron Medialny Konkursu www.przedszkola.edu.pl.  

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być  przedszkole państwowe jak i prywatne. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

3. Przedszkole, które przystąpiło do Konkursu jest związane Regulaminem 

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem. 

5. Przedszkole, które przystępuje do Konkursu: 

a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jego danych przez Organizatora 

Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; 

b) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody. 

 

 

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na pokolorowaniu przez podopiecznych przedszkola dowolną 

techniką Kolorowanki Gigant Verte. Przedszkolaki pracę powinny wykonać samodzielnie. 

2. Pierwszych 20 Przedszkoli które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają 4 tuby Kolorowanek 

Gigant. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: konkurs@verte.pl W tytule maila należy napisać „Pokoloruj 

swojego ulubionego bohatera z bajki” oraz zamieścić dane: pełną nazwę przedszkola, adres, telefon, zgłoszenia 

na dodatkowe kolorowanki do 27.05.2015r. Wysyłka Kolorowanek nastąpi w dniu 28.05.2015r. O otrzymaniu 

Kolorowanki decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe placówki zaopatrują się w kolorowankę indywidualnie. 

Organizator może udostępnić listę partnerów handlowych posiadających w sprzedaży kolorowanki.  

3. Zgłoszenie do Konkursu należy wysłać na adres mailowy: konkurs@verte.pl W tytule maila należy 

napisać „Pokoloruj swojego ulubionego bohatera z bajki”. Każde zgłoszenie powinno zawierać:  

a) zdjęcie/skan pokolorowanej Kolorowanki Gigant w formacie JPEG; 

b) dane przedszkola: pełną nazwę przedszkola, adres, telefon oraz wiek i nazwę grupy 

przedszkolnej, z której została wybrana praca konkursowa. 

 

4. Przedszkola mogą zgłaszać kilka prac konkursowych lecz z różnych grup przedszkolnych.  

5. Uczestnik może wygrać zarówno nagrodę główną jak i nagrodę dodatkową lecz za różne prace 

wykonane w innych grupach przedszkolnych.  



6. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja 

Konkursowa. 

7. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na profilu w portalu społecznościowym Facebook  

www.facebook.com/iloveverte  

8. Użytkownik, przesyłając zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 

opublikowanie ich na profilu w portalu społecznościowym Facebook  www.facebook.com/iloveverte  

 

§ 4 

Nagrody oraz tryb wyłonienia zwycięzców 

1. W ramach konkursu 20 pierwszych zgłoszonych do konkursu przedszkoli otrzyma 4 tuby Kolorowanek 

Gigant bezpośrednio od producenta. Przedszkola które otrzymają kolorowankę zostaną poinformowane mailowo, 

lista przedszkoli zostanie opublikowana na profilu w portalu społecznościowym Facebook  

www.facebook.com/iloveverte w dniu 28.05.2015. Wysłanie kolorowanek do przeszkoli 28.05.2015r.  

2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców przez komisję konkursową oraz 6 laureatów 

wyłonionych na podstawie głosowania (spośród 24 wyłonionych prac przez komisję konkursową, zadecyduje 

ilości polubień danej pracy) na portalu społecznościowym Facebook  www.facebook.com/iloveverte.  

3. Nagrodami  w konkursie są: 

a) 3 nagrody przyznane przez Komisję Konkursową składające się z: Blok techniczny A3 60 szt., Blok 

Rysunkowy A3 60 szt., Blok techniczny A4 60 szt., Blok rysunkowy A4 60 szt., Papier kolorowy A4 60 szt., 

Papier kolorowy A5 60 szt., Teczka z gumką A4 60 szt.  

b) 6 zestawów dla zwycięzców głosowania każdy składający się z: 3 Kuferków Verte, 3 Teczek z rączką, 

3 teczki typu BOX, Zawieszki na drzwi Verte 30 szt., Koperty prezentowe XL 10 szt., Koperty prezentowe M 10 

szt., Koperty prezentowe S 10 szt. 

  c) do nagród dołączone zostaną gadżety przedszkola.edu.pl 

4. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w 

konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 

10% wygranej lub nagrody poniesie Organizator Konkursu. 

 5. Nagrody wymienione w pkt. 3a oraz 3c zostaną przyznane zwycięzcom, których prace zostaną uznane 

przez komisję konkursową jako najbardziej oryginalne i najciekawsze spośród ogółu nadesłanych w ramach 

Konkursu. Laureatów nagród z punktu 3b oraz 3c wyłonią internauci podczas głosowania.  

6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową. Laureaci wyłonieni przez 

Komisję konkursową w dniu 12.06.2015. oraz zwycięzcy nagród dodatkowych w dniu 26.06.2015 

7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.facebook.com/iloveverte oraz 

www.przedszkola.edu.pl w dniu 15.06.2015 r.  w przypadku laureatów wyłonionych przez komisję oraz 

26.06.2015 r. dla zwycięzców głosowania.  

8. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może 

zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



9. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania 

zawiadomienia o wygranej. 

10. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane pocztą na adres dostarczony drogą mailową przez 

Zwycięzców w dniu 01.09.2015. 

 

§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres 

Organizatora: Verte S.A ul. Prosta 32 00-838 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres konkurs@verte.pl w 

terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: dane przedszkola, adres do korespondencji, jak również opis podstaw 

reklamacji  

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem 

formy złożenia reklamacji. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu: 

„Pokoloruj ulubionego bohatera z bajki”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 

na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres 

konkurs@verte.pl. 

 

 

 

 


