
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs plastyczny Bambino”. 

§1 Postanowienia ogólne Konkursu „Konkurs plastyczny Bambino” 

 

1.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynacje działań związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu „Konkurs plastyczny Bambino”. (dalej: „Konkurs”) na blogu „Terapeutycznie... czyli Marjanna B. kontra Reszta Świata” 

jest spółka Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narbutta 40/21, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000447255, posiadająca NIP: 701 036 57 58, REGON: 146499265,  o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej 

„Organizator”).  

Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez uczestników 

poniższego regulaminu i warunków Konkursu.  

 

2. Fundatorem nagrody dla laureatów Konkursu jest spółka St. Majewski Spółka Akcyjna Sp. k. z siedzibą przy ul. Kredkowa 1, 05-

800 Pruszków, o numerze NIP 5341012604, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490814, REGON: 

010902953 (dalej: „Fundator nagród”). Odpowiedzialność Fundatora nagród w zakresie Konkursu ograniczona jest jedynie do 

ufundowania trzech nagrody dla laureata Konkursu. 
 
3. Konkurs trwa w terminie od 15.09.2015 od godziny 9:30 do 21.09.2015 r. do godziny 23:59. 
 
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem bloga „Terapeutycznie... czyli Marjanna B. kontra 
Reszta Świata” dostępnego pod adresem internetowym www.marjanna.pl.  
 
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 
lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z 
Organizatorem lub Fundatorem nagród oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich osoby 
najbliższe. Za osoby najbliższe uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia oraz faktycznym pożyciu.    
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w 
Konkursie, w przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, gdy komentarz na blogu 
„Terapeutycznie... czyli Marjanna B. kontra Reszta Świata” stanowiący zgłoszenie do Konkursu: 

a. wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, 
rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora, Fundatora Nagród lub osoby 
trzeciej; 

b. godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy. 
 
 
§ 2. Zasady prowadzenia Konkursu  
 
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez przygotowanie i przesłanie zdjęcia na adres e-mail: 
konkurs.bambino@marjanna.pl pracy plastycznej przedstawiającej dalsze przygody sprytnej myszki (Była sobie kiedyś sprytna 
szara myszka, która mieszkała pod podłogą w małej chatce na skraju lasu. Pewnego dnia obudziła się przed wschodem słońca i 
wyruszyła w drogę,  by zwiedzić ogromny świat. Podczas podróży napotykała na swojej drodze wiele przeciwności. Pierwszą z 
nich była ogromna rzeka, którą musiała pokonać na tratwie zbudowanej z kolorowych liści. Gdy udało jej się pokonać rwący nurt, 
stanęła przed ogromną górą z czerwono-zielonych szkiełek, po której musiała się wspiąć).  Dopuszczalne jest tylko jednokrotne 
zgłoszenie udziału w Konkursie przez tę samą osobę.  
 
2. Przesłane zgłoszenie – zdjęcie pracy plastycznej – powinno być w formacie JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe) oraz nie może być większe 
niż 1MB.  
 
3. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić tylko swój udział. 
 
4. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym: www.marjanna.pl 
 
5. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze. 
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6. W Konkursie nagrodzeni zostaną autorzy 3 prac plastycznych,  które zostaną uznane za najciekawsze przez Panią Agnieszkę 
Ijioma, autorkę bloga „Terapeutycznie... czyli Marjanna B. kontra Reszta Świata”. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest: 1x 
zestaw plastyczny Angry Birds, 1x zestaw plastyczny Hot Wheels, 1 x kredki Bambino na licencji Monster High 18 kredek + 
temperówka. 
 

7. Organizator oświadcza, że wartość nagrody 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. 

 

8. Wyłonienie laureatów przez Panią Agnieszkę Ijioma, autorkę bloga „Terapeutycznie... czyli Marjanna B. kontra Reszta Świata”,  

nastąpi nie później niż do 24.09.2015 r. do godziny 20:00. 

 

9. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną niezwłocznie poinformowani przez Autorkę bloga poprzez umieszczenie 

jednoznacznej informacji w głównym poście związanym z konkursem. 

 

10. Po wyłonieniu Laureata powinien się on skontaktować do dnia 30.09.2015  r. na podany przez Panią Agnieszkę Ijioma adres 

e-mail w celu odebrania nagrody. W przypadku niepodania lub podania błędnych danych teleadresowych w tym terminie laureat 

traci prawo do nagrody, a autorka bloga, Pani Agnieszka Ijioma wyłoni kolejnego Laureata. 
 

11. Treść wiadomości, o której mowa w pkt 9 powyżej, powinna zawierać co najmniej następujące dane laureata: 

a) imię i nazwisko,  

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

c) numer telefonu lub inne dane kontaktowe. 
 

12. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę 

dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez laureata 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. 

 

§ 3 Dane osobowe 

 

1.Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Narbutta 40/21. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia, ogłoszenia laureata Konkursu i wydania mu nagrody.  

 

2.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane przez jego uczestników na piśmie w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamację należy przesłać na adres Organizatora: Hey You! Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 40/21. z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Konkurs plastyczny Bambino”. O 

zachowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe, jak również dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji oraz wskazanie żądania w związku z reklamacją.  

 

3. Organizator rozpatrzy i powiadomi uczestnika wyniku jego reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania 

reklamacji.  
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§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie 

zamieszczona zostanie na stronie www.marjanna.pl w poście stanowiącym ogłoszenie o Konkursie.  

 

2. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na blogu „Terapeutycznie... czyli Marjanna B. kontra Reszta Świata” na stronie 

internetowej www.marjanna.pl w poście stanowiącym ogłoszenie o Konkursie oraz w siedzibie Organizatora.  

 

3.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

 

4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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