
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU „PRZYJACIELE DZIECINADY” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu „PRZYJACIELE DZIECINADY” (zwanego dalej: Konkursem) 

jest Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Ruskiej 46A/203, 50-

079 we Wrocławiu, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez 

Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz 

REGON 021907583. 

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora. 

1.3. Czas trwania konkursu wyznacza się na okres od dnia 19 maja 2022 r. i trwać będzie do 

26 maja 2022 r. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 27 maja 2022 r. na 

fanpage’u Facebook Festiwalu „Dziecinada” 

(https://www.facebook.com/FestiwalDziecinada) do godziny 12.00. 

1.4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników 

Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w 

organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego 

dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie. 

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

1.6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

 • WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wymyślenie imion postaci zawiązanych z 

tegoroczną identyfikacją wizualną Festiwalu „Dziecinada”. Odpowiedź związaną z jedną z 

czterech grafik (każda z grafik zawiera dwie postacie) w formie komentarza należy udzielić 

na profilu Festiwalu „Dziecinada” (https://www.facebook.com/FestiwalDziecinada) 

publikując go pod postem z dnia 19 maja 2022 r. 

2.2. Udzielenie odpowiedzi, tj. umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, oznacza 

akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. 
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 • ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

3.1. Nagrodami w Konkursie są 4 podwójne karnety dwudniowe na plener na placu przed 

Impartem podczas 9. edycji Festiwalu „Dziecinada” w dniach 11-12 czerwca 2022 r. Na 

jedną zwycięską odpowiedź przypada jedna nagroda. Jednej zwycięskiej osobie przysługuje 

jeden karnet niezależnie od ilości komentarzy i/ lub wymyślonych odpowiedzi. Nagrodzone 

zostaną cztery odpowiedzi, czterech różnych autorów.  O rozstrzygnięciu decyduje 

kreatywność komentarza.  

3.2. Wyboru czterech zwycięskich odpowiedzi dokona komisja konkursowa (zwana 

dalej: Komisją), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Do 

zadań Komisji należy w szczególności: 

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

 • ocena udzielonych odpowiedzi według kryteriów, o których mowa w 

pkt. 3.3, 

 • ocena udzielonych odpowiedzi według kryterium kreatywności, 

 • przyznawanie nagród, 

 • udział w wydawaniu nagród, 

 • prowadzenie postępowania reklamacyjnego. 

3.3. Komisja dokona wyboru czterech zwycięzców na podstawie przesłanych odpowiedzi 

oceniając je według kryterium, o których mowa w pkt. 2.1. oraz uwzględniając kolejność 

zgłoszeń. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 27 maja 202e r. na fanpage’u Festiwalu 

„Dziecinada” (https://www.facebook.com/FestiwalDziecinada).  

 • ODBIÓR NAGRÓD 

4.1. Odbiór nagród nastąpi od 9 czerwca b.r., tj. pierwszego dnia 9. edycji Festiwalu 

„Dziecinada” w festiwalowej kasie (Mazowiecka 17). 

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie i podporządkowanie się przez 

Uczestników postanowieniom Regulaminu Konkursu. 

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda, o której mowa w pkt. 

4.1. nie zostanie odebrana do  12 czerwca 2022 r. przepada. 
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4.5. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 

4.6. W związku z tym, że wartość Nagrody konkursowej nie przekracza kwoty 2000,00 zł, 

zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 

nr 14 poz.176 2000r. z późn. zm.) nagroda ta zwolniona jest z opodatkowania.  

 • PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu, oświadcza, że zgłoszona 

odpowiedź/komentarz jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne kroki 

prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

 • ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora. 

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

76.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich 

złożenia. 

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w 

terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

7.1. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie 

wskutek problemów technicznych ze zgłoszeniem odpowiedzi do konkursu. 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Administratorem danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika 

uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

8.2. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko) Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu. 

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania 

oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 



 

 
 

8.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich 

danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu. 

  

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod 

adres Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B.  

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez 

pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w 

Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa 

w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, 

Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią. 

 

 

 


