
Regulamin konkursu na blogu http://czymzajacmalucha.pl/

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod 

patronatem marki Zabawianka.

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Moja zabawianka” (dalej „Konkurs”) jest 
przedsiębiorstwo Mertoni Marcin Masłowski, Pustków-Osiedle 40/1, 39-206 Pustków-Osiedle, o 
numerze NIP: 87-22-27-02-27 (dalej „Organizator”). 

1. Sponsorem nagród jest Organizator.

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, 
a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej 
„Regulamin”). 

3. Konkurs jest prowadzony na stronie http://czymzajacmalucha.pl/ (dalej „Strona Blogu”). 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2013r., a kończy się dnia 21 października 
2013r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby 
współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, 
a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 
rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, 
Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 
trzy osoby delegowane przez Organizatora: 

• Karolina Masłowska 

• Marcin Masłowski

• Właścicielka bloga

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział za pośrednictwem pełnoletnich opiekunów dzieci, 
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które: 

a) nie ukończyły 10 roku życia,



b) wykażą się kreatywnością i wykonają jak najciekawszy rysunek postaci, która miałaby być  
ich ulubioną maskotką. 

Uczestnik (lub pełnoletni opiekun) musi wysłać na adres email zabawianka@gmail.com: skan 
lub zdjęcie rysunku. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez 
pełnoletniego opiekuna dziecka, które wykona rysunek. 

2. Nadesłana przez Uczestnika praca (tj. rysunek) zwana jest dalej w niniejszym Regulaminie  
„Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki 
Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. Osoba pełnoletnia (opiekun) biorąca udział w konkursie powinna dokonać zgłoszenia, zaś 
dziecko (do lat 10) powinno wykonać pracę plastyczną. Przy czym dopuszcza się, aby dzieci do 
lat 4 wykonały pracę przy pomocy opiekuna, natomiast dzieci w wieku 5-10 lat muszą wykonać 
rysunek samodzielnie. Niedopuszczalne jest, aby osoba niepełnoletnia samodzielnie dokonała 
zgłoszenia.  

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest: 

a. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać, która mogłaby być ulubioną zabawką.

b. Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę plastyczną przy użyciu: kredek, flamastrów lub 
farb. 

c. Wysłanie na adres e-mail zabawianka@gmail.com kompletnego Zgłoszenia zawierającego 
skan/zdjęcie wykonanego obrazka. 

2. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się otrzymanie potwierdzenia odbioru Zgłoszenia od 
Organizatora Konkursu.

3. W Konkursie Nagroda I stopnia zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który zajmie pierwsze 
miejsce wyłonione przez Komisję Konkursową (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysłu).

4. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń. Komisja uwzględnia wszystkie 
Zgłoszenia, ale ma prawo nagrodzić tylko jedno Zgłoszenie. 

5. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji 
Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.

6. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Bloga oraz zostanie 
wysłana na adres e-mail nadawcy Zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od posiedzenia 
Komisji Konkursowej Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do 
korespondencji. 



8. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych 
przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo 
uczestnictwo w Konkursie. 

9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu 
Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim 
zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

10. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca 
zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres zabawianka@gmail.com następujące 
informacje: 

a) imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna 

b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz 

c) numer telefonu komórkowego. 

11. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 10 
w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do 
nagrody. 

12. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od momentu otrzymania danych adresowych zwycięzcy. Organizator 
podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez 
zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca 
będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz do 
uzupełnienia, podpisania załączonego protokołu przekazania nagrody. 

§ 4 Prawa autorskie

1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni 
autorami zgłoszonych prac  i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, 
ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku. 

2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody 
zostają przeniesione na Sponsora nagród przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, 
w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach 
eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, a także jej 
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), oraz modyfikowania.

3. Organizator, wraz z nagrodą, prześle nagrodzonym uczestnikom wzór oświadczenia 
potwierdzającego przekazanie ww. praw w ust 2.. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem 
wydania nagród ich zdobywcom („Dokument przekazania praw”, Załącznik nr 1). 

§5 Dane osobowe



1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
i Zleceniodawcę do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator 
i Zleceniodawca będą mieli prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym 
przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, 
(III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) 
wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. Zleceniodawca zapewnia ochronę 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie 
podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są 
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania 
nagród. 

§6 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są: 

― Nagroda I stopnia: maskotka, która będzie odzwierciedleniem postaci z pracy zgłoszonej do 
konkursu. 

2. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego 
konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 
416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego. 

3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, 
a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej 
zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który 
zajmował kolejne miejsce w Konkursie. 

4. Zleceniodawca wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę ani zamiany 
jej na inną nagrodę. 

§7 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu w Internecie. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w 
innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: 
Mertoni Marcin Masłowski, Pustków-Osiedle 40/1, 39-206 Pustków-Osiedle, z dopiskiem 
„Konkurs Zabawianka”. 

3. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony 
w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni 
od daty ich doręczenia. 



4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów 
w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku 
równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, 
jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty 
otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania 
przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną. 

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są 
ostateczne. 

§8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się 
z Organizatorem pod adresem e-mail zabawianka@gmail.com. Odpowiedzi będą udzielane 
w ciągu 7 dni roboczych. 

3. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie internetowej www.zabawianka.pl, na stronie 
bloga http://czymzajacmalucha.pl/ oraz zostaje udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu 
konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w Konkursie. 

5. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do 
ewentualnej nagrody. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy 
prawa polskiego. 

Załącznik nr 1. („Dokument przekazania praw”) 

POTWIERDZENIE 



W wykonaniu § 4 ust. 2 regulaminu konkursu organizowanego na blogu 
http://czymzajacmalucha.pl/ ja – niżej podpisany/podpisana – potwierdzam, że 
przeniosłem/przeniosłam na Mertoni Marcin Masłowski, Pustków-Osiedle 20/1, 39-206 
Pustków-Osiedle, prawa autorskie do nagrodzonych w tym konkursie prac, w tym ich 
fragmentów, tj. autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, tj. w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami, wprowadzanie do 
pamięci komputera; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet. 

podpis: ____________________________________ 

imię i nazwisko osoby pełnoletniej: ____________________________________ 

miejscowość, data: ____________________________________


