
Regulamin konkursu dla konsumentów „Dbaj o twórczy rozwój dziecka” – tematyka prac „To 

uwielbiam” - obowiązuje od dnia 10.11.2021 do 03.12.2021 r. 

§1  

Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu pod nazwą „Dbaj o rozwój tworczy dziecka” 

(„Konkurs”), określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w Konkursie, 

czas trwania, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji, a 

także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora. 

§2  Zakres przedmiotowy 

1. Organizatorem Konkursu jest GREGSOFT Grzegorz Kowalski, ul. Gdaoska 163, 85-674 Bydgoszcz, 

NIP: 9671105593, REGON: 340495314, zwana dalej „Organizatorem".  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie GREGSOFT Grzegorz Kowalski, ul. Gdaoska 163, 85-674 

Bydgoszcz, NIP: 9671105593, REGON: 340495314. 

3. Właścicielem nagród wydawanych w Konkursie jest GREGSOFT Grzegorz Kowalski, Organizator 

wyda nagrody, o których mowa w Regulaminie, w imieniu GREGSOFT Grzegorz Kowalski. 

 4. Konkurs trwa w terminie od 10.11.2021 r. do 06.12.2021 r. (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).  

§3  Uczestnictwo w Konkursie  

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.  

2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu 

przepisu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 , z późn. zm.).  

3. W Konkursie mogą wziąd udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu 

ukooczyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prace konkursowe tworzone są przez osoby spełniające 

kryterium wiekowe konkursu lecz przesyłane do organizatora muszą byd przez osoby spełniające 

kryteria wymienione w podpunkcie 3.). 

 4. W Konkursie mogą wziąd udział osoby, które nie są pracownikami GREGSOFT Grzegorz Kowalski , 

podmiotów od niej zależnych lub powiązanych, pracownikami Organizatora, członkiem organów 

zarządzających GREGSOFT Grzegorz Kowalski lub Organizatora, jak również członkami najbliższych 

rodzin wymienionych osób, to jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej (np. 

rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobionym lub przysposabiającym, a także rodzeostwo,  

5. Osoby spełniające łącznie warunki opisane w ust. 2 - 4 zwane są dalej w niniejszym regulaminie 

„Uczestnikami”. 

6. Prace Konkursowe przesyłane przez Uczestnika Konkursu, tworzone mogą byd przez osoby w 

przedziale wiekowym od 3-10 lat (jest to kryterium wiekowe dla autorów przesyłanych prac przez 

Uczestników Konkursu). 

 



§4 Przedmiot Konkursu  

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy graficznej wykonanej własnoręcznie na białej 

kartce papieru (dowolną techniką)  następnie w formie zdjęcia przesłane  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres konkurs@fansklep.pl zgodnie z zasadami określonymi w §5 pkt. 1 (dalej 

„Zadanie Konkursowe”). 

 2. Szczegółowe wymogi dotyczące Zadania Konkursowego wskazane zostały w § 5 Regulaminu. 

§5 Zasady Konkursu  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:  

a. spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 3 powyżej, 

 b. wysłanie drogą elektroniczną emaila na adres konkurs@fanskle.pl – wpisanie w nim danych 

kontaktowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail oraz podanie swojego imienia i nazwiska, 

imienia i nazwiska autora pracy  

d. dołączenie do wysyłanego emaila wysokiej jakości zdjęcia (oryginalnej wielkości nie zmniejszonego 

w programach graficznych) pokazującego pracę wykonaną przez autora dowolną techniką na białej 

kartce (dalej „Praca Konkursowa”) o tematyce „To uwielbiam”,  

f. email z pracą wysłany musi byd w terminie do 25.11.2021 r. godz. 23:59.  

2. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie 

konkursowej.  

3. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 

Konkursu.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąd udział w Konkursie maksymalnie 3 razy z tym, że jeden email 

(czyli zgłoszenie) może zawierad jedną pracę (zdjęcie pracy). W przypadku przesłania większej ilości 

prac w jednym emailu (zgłoszeniu), Organizator wybierze maksymalnie 3 w sposób losowy osiągając 

tym samym maksymalną liczbę udziałów Uczestnika Konkursu. Kolejne zgłoszenia w przypadku 

osiągnięcia limitu zaakceptowanych prac (tj. maksymalnie trzech) będą odrzucane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone 

w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądad od Uczestnika Konkursu złożenia określonych 

oświadczeo na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z 

niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagao po 

przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodowad wykluczenie 

danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej 

poniżej. 

 6. Odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich do Pracy Konkursowej nadesłanej na Konkurs 

lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu. 
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§6 Zasady wyłonienia zwycięzców 

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest GREGSOFT Grzegorz Kowalski. Podmiotem wydającym 

nagrody w ramach Konkursu jest Organizator. 

2. Po terminie nadsyłania Prac Konkursowych maksymalnie do dnia 28.11.2021 r., Organizator 

opublikuje wszystkie przesłane prace spełniające wymogi regulaminu na fanpage 

https://facebook.com/fansklep w postaci galerii zdjęd o nazwie „Konkurs – Dbaj o rozwój twórczy 

dziecka”. 

a)  W terminie od publikacji galerii zdjęd na fanpage do czasu zakooczenia konkursu, będzie 

możliwośd polubienia danych prac za pomocą Polubieo zdjęcia na fanpage w galerii konkursowej. 

b) Nagrody główne wygrywa 5 Uczestników Konkursu których praca (maksymalnie jedna danego 

uczestnika) zdobyła największą ilośd polubieo. (w przypadku gdy największą ilośd polubieo zdobędzie 

więcej niż jedna praca danego Uczestnika Konkursu bądź znajdowad się będzie więcej niż jedna Praca 

Konkursowa wśród pięciu prac z najwyższą ilością polubieo (każdy Uczestnik Konkursu może wygrad 

tylko jedną nagrodę) jako zwycięska wybierana będzie jedna z największą ilością polubieo, w 

przypadku równej ilości polubieo prac danego Uczestnika Konkursu wybierana jest przez 

Organizatora jedna losowa praca danego Uczestnika Konkursu). 

c) Nagrody główne niezależnie od polubieo prac wygrywa również 5 uczestników (nie znajdujących 

się wśród laureatów głosowania poprzez fanpage i polubienia) których prace zostaną wybrane przez 

Komisję Konkursową wybraną przez Organizatora Konkursu. 

2. W terminie do 5 dni kalendarzowych od zakooczenia Konkursu Organizator powiadomi każdego ze 

Zwycięzców o przyznaniu nagrody poprzez wiadomośd e-mail na podany adres, o którym mowa w §5 

powyżej wraz z załączonym protokołem przekazania nagrody, jak również informacja zostanie 

opublikowana na fanpage https://facebook.com/fansklep prezentując Pracę Konkursową oraz imię 

zwycięzcy – czyli autora pracy podanego przez Uczestnika Konkursu.  

3. Nagrodą główną którą otrzyma każdy z pośród zwycięzców konkursu (zwycięzcami będzie sumując 

10 Uczestników Konkursu) będą Koszulki poliestrowe z wykonanym nadrukiem (nadruk – format 

maksymalnie A4 21x29,7 cm pion lub poziom - prezentowad będzie przesłaną pracę konkursową 

danego Uczestnika Konkursu). 

6. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i 

odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od 

wartości nagród w wysokości 10%.  

7. Nagrody w ramach Konkursu zostaną przekazane Zwycięzcom nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od wyłonienia Zwycięzców Konkursu. Nagrody przyznane w ramach danego Konkursu 

zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez danego Zwycięzcę po ogłoszeniu wyników 

Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez tego zwycięzcę protokołu 

przekazania nagrody oraz odesłania go w formie skanu drogą email na adres: konkurs@fansklep.pl  

9. Zwycięzca ma prawo zrezygnowad z Nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.  

10. Zwycięzca w żadnym przypadku nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.  
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania – w uzasadnionych przypadkach - wszystkich 

nagród w Konkursie, jeżeli tak się stanie nie przyznana pula nagród zostanie w gestii GREGSOFT 

Grzegorz Kowalski. 

§7 Własność intelektualna i prawa autorskie  

1. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do 

dysponowania utworem w postaci Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz że przysługują mu 

do niej autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich. Uczestnik ponosi 

całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialnośd z tytułu jakichkolwiek roszczeo osób trzecich 

kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Pracą Konkursową zgłoszoną do 

Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym 

również Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów, jakie GREGSOFT Grzegorz 

Kowalski lub Organizator poniosą w związku ze zgłoszeniem takich roszczeo.  

2. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.  

3. GREGSOFT Grzegorz Kowalski jako przyrzekający nagrodę oświadcza, iż zastrzega, że nabywa 

własnośd i prawa autorskie w stosunku do nagrodzonej Pracy Konkursowej z chwilą odbioru nagrody 

przez Zwycięzcę Konkursu. Niezależnie od tego Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu 

oświadcza, iż w dniu odbioru przez niego nagrody w Konkursie – przeniesione zostają, bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeo, nieodpłatnie na GREGSOFT Grzegorz Kowalski 

autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania 

Pracą Konkursową na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, 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 mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

 4. W zakresie, o którym mowa w par. 5, od dnia przesłania Pracy Konkursowej za pośrednictwem 

emaila do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, Uczestnik upoważnia GREGSOFT Grzegorz Kowalski do 

nieodpłatnego korzystania z przesłanej Pracy Konkursowej dla potrzeb realizacji celów Konkursu, w 

szczególności jej oceny przez Komisję Konkursową.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje wraz z prawem 

do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie 

autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy Pracy Konkursowej (utworów) 

oraz nośników, na których została ona utrwalona. Odrębna odpłatnośd z ww. tytułu nie przysługuje.  

6. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem wyłonienia go jako jednego ze Zwycięzców Konkursu, iż 

wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionej przez niego Pracy 



Konkursowej, w tym na korzystanie z ewentualnie powstałego opracowania, jak i rozporządzanie 

nim.  

7. Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich w tym, w 

przypadku gdy zawiera ona wizerunek osób trzecich, nie narusza prawa do wizerunku tych osób. 

Uczestnik oświadcza, iż w przypadku określonym w treści zdania poprzedniego osoby trzecie wyraziły 

pisemną zgodę i pozostawiły ją w biurze organizatora, na wykorzystanie ich wizerunku w ramach 

Pracy Konkursowej oraz na korzystanie z tej Pracy na zasadach i polach eksploatacji określonych w 

Regulaminie. W przypadku gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na 

jego wykorzystanie w ramach Pracy Konkursowej oraz na korzystanie z tej Pracy na zasadach i polach 

eksploatacji określonych w Regulaminie.  

8. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia, na żądanie Organizatora zgód osób trzecich 

określonych w treści §7 ust. 7 Regulaminu. 

§8 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest GREGSOFT Grzegorz Kowalski, informuje, że 

dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, oraz innymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktowad we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowym Uczestników. Można to 

uczynid na dwa sposoby: • mailowo: biuro@fansklep.pl • korespondencyjnie: na adres siedziby 

administratora, tj. ul. Gdaoska 163, 85-674 Bydgoszcz. 

 4. W ramach Konkursu będą przetwarzane takie dane Uczestników jak: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail oraz wizerunek Uczestnika znajdujący się na Pracy Konkursowej, zdjęcie 

prezentujące Pracę Konkursową, Imię i nazwisko autora pracy, a w przypadku zwycięzców 

dodatkowo: PESEL i adres zamieszkania, dane te przetwarzane będą w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przekazania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 

oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców).  

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora działającego na zlecenie 

GREGSOFT Grzegorz Kowalski:  

a. w celu przyjmowania zgłoszeo do konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania 

nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

b. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym 

interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

c. w celu prowadzenia rozliczeo, księgowości i sprawozdawczości finansowej oraz innych obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  
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6. Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do 

organizacji Konkursu, a po jego zakooczeniu - do czasu przedawnienia roszczeo, które mogą powstad 

w ramach realizacji Konkursu.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, 

przysługują następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);  

b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);  

c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (RODO);  

e. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); f. prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowad brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

9. Dostęp do danych będzie miał Organizator. Dostęp do danych mogą mied również dostawcy 

systemów teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie a w przypadku 

ewentualnych roszczeo również kancelarie prawne. 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny byd zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia zakooczenia Konkursu drogą mailową na adres Organizatora: biuro@fansklep.pl.  

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-

mailowy podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§ 10 Postanowienia koocowe 

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.  

2. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające z 

Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwośd zmiany Reguaminu w 

każdym czasie, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.  



4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na  

https://fansklep.pl/content/7-konkurs-dla-dzieci 


