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Regulamin konkursupod nazwą "Zuzia szuka pomocnika - konkurs plastyczny"

Definicje
Użytymw treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazaneponiżej:
1. „Organizator” - Biuro Usług Informatycznych „Softel” s.c. Gęsicki & s-ka, wydawcaElbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl z siedzibą ul. 1 Maja 1 c, 82-300 Elbląg, NIP:578-10-17-020
2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Zuzia szuka pomocnika - konkursplastyczny” wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunkiKonkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatorai Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Zuzia szuka pomocnika- konkurs plastyczny” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanychw treści Regulaminu.
4. „Uczestnik” – uczestnik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia uczestnictwaw Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treściąRegulaminu. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola funkcjonujące w Elblągu, anadesłane pracemuszą być autorstwa dzieci wwieku 5-6 lat, będących podopiecznymi danegoprzedszkola. Na udział w konkursie zgodę musi wyrazić prawny opiekun danego dziecka.
5. „Komisja konkursowa” – celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursuoraz dokonania wyboru Finalistów, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład KomisjiKonkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez KomisjęKonkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. „Karta konkursowa” – specjalna karta zawierająca metryczkę z danymi osobowymi dowypełnienia, dostępna w przedszkolu lub w formie pliku PDF na www.portel.pl iwww.epwik.com.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs zostanie zrealizowany przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl
2. Zasady Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie, zamieszczonym również nastronie www.portel.pl i www.epwik.com.pl
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez wysłanie/dostarczenie do Organizatorarysunków wraz z wypełnioną metryczką uczestnika konkursu. Organizator zastrzega, że doudziału w konkursie przyjmowane są wyłącznie prace wykonane przez dzieci w wieku 5-6 latoraz wyłącznie te z prawidłowo wypełnioną metryczką.
4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkiewarunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

http://www.portel.pl/
http://www.epwik.com.pl/
http://www.portel.pl/
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5. Każde przedszkole, funkcjonujące w Elblągu, ma prawo zgłoszenia tylko trzech prac. Jeślijedno przedszkole nadeśle więcej prac, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru trzech,które wezmą udział w konkursie.
6. Spośród prac nadesłanych na konkurs Komisja Konkursowa wybierze trzy prace, którymprzyznane zostaną nagrody: Pierwsza. Druga, Trzecia.
7. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty iinformacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie
www.portel.pl i www.epwik.com.pl

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs trwa od 01.03.2023 do 22.03.2023 roku.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6, które:

 uczęszczają do przedszkola, funkcjonującego w Elblągu.
 których rodzice/opiekunowie zapoznali się z treścią Regulaminu, co potwierdzili,podpisując się w metryczce uczestnika Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznaczabezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu; wtym również zobowiązanie do przekazania danych niezbędnych do rozliczenia podatkuod nagród w przypadku wygranej dziecka.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowienajbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków,zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału wKonkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady.

§3 Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzeniaKonkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym,po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte. Zapis ten nie dotyczyimienia i nazwiska autora zwycięskiej pracy, która będzie prezentowana publicznie równieżpo zakończeniu konkursu.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danychosobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu, opiekun prawny dziecka wyrażazgodę na publikację danych dziecka jako Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, wiek) na stronie
www.portel.pl i www.facebook.com/portelpl i www.epwik.com.pl jak również zgodę nakomunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez email lub numertelefonu zamieszczone na Karcie konkursowej oraz wyraża zgodę na zamieszczanieprzesłanych prac przez Organizatora w ramach profilu www.facebook.com/portelpl i na

http://www.portel.pl/
http://www.epwik.com.pl/
http://www.portel.pl/
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stronie www.portel.pl oraz www.epwik.com.pl. Niniejsze zgody są zawarte na karciekonkursowej.
3. Uczestnik konkursu zgadza się na przeniesienie całości autorskich praw majątkowych dopracy powstałej w wyniku udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatoracałość autorskich praw majątkowych do utworu (w tym wyłączne prawa do zezwalania nawykonywanie zależnych praw autorskich) wraz z prawem do dokonywania w nim zmian, coobejmuje zarówno korzystanie i rozporządzanie utworem lub utworami zależnymi od utworuzarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu oraz nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wkraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy,m.in. na polach eksploatacji, o jakich mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawieautorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polu eksploatacji związanym zdziałalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:

a. wyłącznego używania i wykorzystania utworu we wszelkiej działalnościpromocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
b. utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelkimi technikami, w tym graficznymi,drukarskimi, cyfrowym lub w formie zapisu magnetycznego,
c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworu na nośnikachelektronicznych,
d. publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych izamkniętych,
e. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz zapośrednictwem satelity,
f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania, w tym w formiemateriałów promocyjnych i reklamowych,
g. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
h. publicznego wystawiania,
i. najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

§4 Zasady konkursu
1. Konkurs jest realizowany dwuetapowo.
1. W pierwszym etapie dzieci w wieku 5-6 wykonują prace w przedszkolu i przekazująwyznaczonej osobie w placówce przedszkolnej – opiekunowi konkursu.
2. Opiekun konkursu wybiera trzy prace, które przekaże Organizatorowi. Prace musząmieć dołączoną metryczkę.
3. Termin przeprowadzenia konkursu w przedszkolach do 14.03.2023 roku.
4. Termin dostarczenia prac konkursowych do Organizatora upływa 17.03.2023 roku.
5. Do dnia 21.03.2023. Komisja Konkursowa wybierze prace, które otrzymają nagrody I,II, III

http://www.portel.pl/
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6. Nagrodę otrzyma także przedszkole do którego uczęszcza dziecko/autor zwycięskiejpracy.
7. Prace wybrane przez Komisję Konkursową zostaną nagrodzone 22.03.2023 roku.

a. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę – wyjazd rodzinny (2 plus 2) doDino Parku w Malborku oraz zestaw klocków Lego o wartości 200 netto
b. Laureat miejsc II - zestaw klocków Lego o wartości 200 netto
c. Laureat III otrzymają nagrody – zestaw klocków lego o wartości 150 netto
d. Nagroda dla przedszkola, z którego jest autor zwycięskiej pracy - 1500 netto namateriały dydaktyczne dla placówki
e. wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom

8. Informacja na temat nagród dla Zwycięzcy oraz pozostałych Laureatów opublikowanazostanie na stronie www.portel.pl, FB www.facebook.com/portelpl i www.epwik.com.pl
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dlawybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymiprzez Organizatora.
10. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej na stronie

www.portel.pl, www.facebook.com/portelpl i www.epwik.com.pl bez możliwości ichwymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

§5 Wydanie nagrody
1. Każdy z laureatów Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogąelektroniczną za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikachdostępna będzie również na www.facebook.com/portelpl, www.portel.pl iwww.epwik.com.pl
2. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Organizatornie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danychadresowych.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach

https://www.facebook.com/portelpl , www.portel.pl i www.epwik.com.pl

§6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formieemail na adres konkurs@portel.pl w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stroniewww.portel.pl
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niżw terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

http://www.facebook.com/portelpl
http://www.portel.pl/
http://www.epwik.com.pl/
http://www.facebook.com/portelpl
http://www.portel.pl/
http://www.portel.pl/
http://www.facebook.com/portelpl
http://www.portel.pl/
https://www.facebook.com/portelpl
http://www.portel.pl/
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§7 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie zpostanowieniami Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winyproducenta.

§8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunkiokreślone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursuzłożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wykluczaUczestnika z Konkursu.
2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie www.portel.pl iwww.epwik.com.pl
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu (jego prawni opiekunowie)zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lubprzerwania bez podania przyczyny.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowieńRegulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.portel.pl i
www.facebook.com/portelpl z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i UczestnikówKonkursu.

http://www.portel.pl/
http://www.portel.pl/
https://www.facebook.com/portelpl

