
Regulamin konkursu
I

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”), określa  zasady konkursu o nazwie 
„ Pożegnanie Marzanny, witaj wiosno” (zwanego dalej jako: „Konkurs”), w serwisie 
Przedszkola.edu.pl. W szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 
Organizatora oraz Uczestników, a także zasady przyznania nagród.
2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie), ul. Nałęczowska 18/156, 
20-701 Lublin, działająca na podstawie wpisu do KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000396847, posiadająca NIP: 712-326-39-99 oraz REGON 061338770 (zwana w Regulaminie 
jako „Organizator”).
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, a także przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz 
rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
4.  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 stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą 
obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. 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.).
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani tworzony przez 
właściciela serwisu www.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 Serwisu. Facebook 
Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie pytania, wątpliwości, 
zastrzeżenia, skargi i reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane wyłącznie i 
bezpośrednio Organizatorowi.
7. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2022 roku do dnia 25 marca 2022 roku do godz. 10:00.

II
Zasady konkursu i warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 3-6 lat. Uczestnicy biorą udział za zgodą 
rodziców/opiekunów prawnych. Zgoda udzielona jest poprzez ręczne podpisanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne 
osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków 
rodzin w/w osób.



3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przez wykonanie zadania (zwanego dalej jako : 
Zadanie Konkursowe”), w czasie trwania Konkursu, polegającego na:
1) Stworzeniu w kreatywny sposób pracy plastycznej, w myśl hasła: Pożegnanie Marzanny, witaj 
wiosno”, przy czym technika wykonania pracy jest dowolna.

2) Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać  fotografując gotową pracę i przesłanie jej
drogą mailową bezpośrednio do Organizatora, tj. na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl. W 
tytule maila należy wpisać: Pożegnanie Marzanny, witaj wiosno.

4. Praca Konkursowa powinna zawierać:
1) Zdjęcie pracy przedstawiającej Zadanie Konkursowe.
2) Pełną nazwę przedszkola/imię i nazwisko dziecka.
3) Imię, nazwisko i telefon osoby pełnoletniej, zgłaszającej dziecko/grupę przedszkolną do 
konkursu.
4) Adres do korespondencji/przesłania nagrody.
5) Skan oświadczenia ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych: podpisaną ręcznie przez
prawnego opiekuna dziecka (Uczestnika) oraz osoby pełnoletniej, zgłaszającej Uczestnika do 
Konkursu.
5. Praca Konkursowa musi być autorstwa Uczestnika dokonującego jej zgłoszenia do udziału w 
Konkursie, a w przypadku gdy przybiera ona postać pracy plastycznej wykonanej przez dziecko 
Uczestnika – musi być ona autorstwa dziecka Uczestnika. Praca Konkursowa w żadnym razie nie 
może naruszać praw autorskich osób trzecich.
6. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie poprzez zgłoszenie więcej niż jednej 
Pracy Konkursowej, przy czym w takiej sytuacji może być Laureatem maksymalnie jednej Nagrody.
7. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, niecenzuralne, ośmieszające, 
nieprzyzwoite, erotyczne, rasistowskie, ksenofobiczne, nawołujące do przemocy, naruszające 
powszechnie akceptowane zasady moralności lub dobre obyczaje, naruszające symbole religijne czy 
też naruszające godność osobistą innych osób zostaną wykluczone z udziału Konkursie.
8. Dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią 
Regulaminu oraz w całości go akceptuje.

III
Nagrody i zasady ich przyznawania

1. W Konkursie przewidziano 5 nagród, za miejsca: I, II, III, IV oraz V miejsce. Laureaci otrzymają:
1) I miejsce: Drewniany domek dla lalek Milin Willa Maja 
2) II miejsce: Duża magnetyczna tablica Apli Kids
3) III miejsce: Mata do przygotowywania pizzy SuperPetit 
4) IV miejsce: Drewniane klocki cyferki 27 sztuk Brik 
5) V miejsce: Drewniane klocki literki 27 sztuk Brik 
6) 2. Przy wyborze Laureatów Komisja Konkursowa będzie w pierwszej kolejności weryfikowała 
spełnienie warunków określonych w pkt II Regulaminu, a następnie oceniała zgodność Prac 
Konkursowych z treścią Zadania Konkursowego oraz Kreatywność Prac Konkursowych.  
3. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 3 dni roboczych, od daty zakończenia – Komisja 
Konkursowa ogłosi Zwycięzców.
4. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową oraz wyniki zostaną 
ogłoszone na stronie portalu przedszkola.edu.pl.



5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.
6. Laureat nie może żądać wymiany przyznanej mu Nagrody na wartość pieniężną ani na jakikolwiek 
inny produkt lub towar. Laureatowi nie przysługuje również prawo przeniesienia uprawnienia do 
otrzymania przyznanej mu Nagrody na jakąkolwiek osobie trzecią.
7. Laureatowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia przyznanej mu 
Nagrody. W takim przypadku nierozdysponowana Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, 
który będzie mógł ją przyznać innemu, nienagrodzonemu dotąd Uczestnikowi.

IV
Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres 
Organizatora: Przedszkola.edu.pl, ul. Nałęczowska 18/156, 20-701 Lublin lub pocztą elektroniczną na
adres: redakcja@przedszkola.edu.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych od daty 
zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje, które zostaną złożone po terminie określonym powyżej w ust. 1, Organizator 
pozostawi bez rozpoznania.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej Uczestnika/Uczestników 
konkursu, dane adresowe, a także  zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie 
oczekiwanego jej załatwienia (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji 
składanej pisemnie).
4. Skutecznie złożone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty 
otrzymania reklamacji.  Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej 
rozpatrzenia  z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach 
prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza 
uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem 
Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.
 

IV
Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 
rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. 
zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych 
oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w 
Lublinie, ul. Nałęczowska 18/156, 20-701 Lublin.
5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:



- nazwa przedszkola/ imię nazwisko dziecka,
- imię i nazwisko, a także adres e-mail i numer telefonu osoby pełnoletniej zgłaszającej do konkursu,
- adres placówki przedszkolnej, z której zostanie wysłane zgłoszenie.
6. Dane Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po 
zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane na potrzeby Konkursu będą 
przechowywane przez danego administratora nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty 
zakończenia Konkursu, na wypadek zgłoszenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
7. Dane Uczestników mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z ustępu poprzedzającego, jeżeli 
będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez 
Uczestnika w związku z Konkursem, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub 
administracyjnych.

V
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz stanowi kompleksowe i wyłączne źródło zasad 
Konkursu.
2. Regulamin będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie portalu 
przedszkola.edu.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 
na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
5. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: 
redakcja@przedszkola.edu.pl.


