
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczna krówka - słodki konkurs z nagrodami.” i jest 

zwany dalej: "Konkursem".  

2) Organizatorem Konkursu jest eartGraf Roland Bandurowski, Chwałki 217, 27-600 Sandomierz, 

NIP 8641880849, REGON 260581225 – właściciel strony internetowej MojaKrowka.pl  

3) Partnerem Konkursu jest AJAMA Maciej Bogacz, ul. Uniwersytecka 25/142, 40-007 Katowice, NIP 

9542517810, REGON 363288250 – administrator witryny wczesnoszkolni.pl oraz 

sklep.wczesnoszkolni.pl 

4) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 2 – 12 grudnia 2016r.  

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą 

udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

2) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących kryteriów: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.  

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi wykonać zadanie konkursowe, które polega na 

przygotowaniu przez swoją klasę pracy plastycznej przedstawiającej „Świąteczną Krówkę”, 

którą następnie udostępni w formie komentarza zawierającego zdjęcie pod postem 

konkursowym profilu wczesnoszkolni.pl  

3) Uczestnik zamieszczając zdjęcie pracy plastycznej pod postem konkursowym na platformie 

Facebook oświadcza, że jest autorem pomysłu lub posiada prawa do jego publikacji.  

4) Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedną pracę konkursową. W przypadku zamieszczenia 

większej ilości prac pod postem konkursowym opublikowanym na platformie Facebook przez 

jednego Uczestnika, Partner konkursu ukryje dodatkowe posty – zostaną one odblokowane w 

ciągu trzech dni po zakończeniu konkursu.  

5) Wszystkie zamieszczone materiały związane z Konkursem i biorące w nim udział mogą zostać 

opublikowane na stronie internetowej wczesnoszkolni.pl w dniu publikacji wyników.  

6) Partner konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów pod postem konkursowym na 

platformie Facebook nie zawierających treści wynikających z §3 niniejszego regulaminu.  

7) Zabrania się oznaczania innych Użytkowników w postach konkursowych na platformie Facebook.  

8) Niedozwolone jest korzystanie z baz danych zawierających fikcyjnych użytkowników platformy 

Facebook  

9) Publikacja wpisu pod postem konkursowym jest uważana za akceptację niniejszego Regulaminu 

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE 

1) Treść zadania konkursowego: Razem ze swoją klasą stwórz prace plastyczną przedstawiającą 

„Świąteczną krówkę”. Sposób i technika wykonania jest dowolny - to już zależy od Ciebie! 

§ 4 NAGRODY 

1) Nagrodą w konkursie są: 

a) I miejsce: 3 kg spersonalizowanych cukierków (wartość nagrody: 119,49zł)  

b) II miejsce: 2 kg spersonalizowanych cukierków (wartość nagrody: 93,24zł) 



c) III miejsce: 1 kg spersonalizowanych cukierków (wartość nagrody: 66,99zł) 

2) Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach trwania Konkursu udzieli 

najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe:  

3) Najciekawsza praca zostanie wybrana przez Organizatora oraz Partnera Konkursu na podstawie 

subiektywnej oceny prac.  

4) Dodatkowym czynnikiem wybrania najciekawszej pracy będzie zebrana ilość polubień pod daną 

pracą konkursową – zebranie największej ilości polubień nie gwarantuje zdobycia nagrody.  

5) W przypadku udowodnienia przez Organizatora lub Partnera Konkursu działań niezgodnych z 

Regulaminem praca konkursowa zostanie usunięta.  

6) Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oddanych głosów i w przypadku 

udowodnienia przez Uczestnika oszustwa usunięcia jego pracy konkursowej i nie przyznania 

nagrody.  

7) Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook 

w przeciągu pięciu dni roboczych od zakończenia Konkursu.  

8) Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć 

na wiadomość w terminie trzech dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem 

przepadnięcia prawa do nagrody. 6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie 

Organizator Konkursu. 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1) Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do przekazania nagrody.  

2) Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Partnera 

Konkursu. Dane będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydaniem 

nagrody.  

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 

w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.  

2) Wszystkie pytania i skargi należy wysyłać na adres kontakt@wczesnoszkolni.pl  

3) Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie www.wczesnoszkolni.pl 
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