
Niepołomice, 16.11.2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Mikołaj z Mrówką” 

1. Temat konkursu „Mikołaj z Mrówką”.
2. Organizatorem konkursu jest firma Market Budowlany Dorbud s.c. D. Wcisło, J. Wcisło, Ł.

Wcisło, M. Wcisło z siedzibą przy ul. Na Tamie 9, 32-005 Niepołomice.
3. Czas trwania konkursu 16.11.2021-03.12.2021.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 9.
5. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
6. Warunkiem   udziału  w  Konkursie  jest  wyrażenie  zgody  przez  rodzica/rodziców  lub

prawnych opiekunów dziecka.
7. Zadaniem  konkursowym  jest  wykonanie  rysunku  przedstawiającego  Mrówkę  wraz  z

Mikołajem.
8. Prace  biorące  udział  w  konkursie  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej  nie

publikowanymi, nie przedstawianymi w innych konkursach. Mogą być wykonane dowolną
techniką plastyczną (np. rysunek, malunek, wyklejanka). Uczestnik Konkursu może zgłosić
tylko jedną pracę konkursową. 

9. Na odwrocie pracy prosimy umieścić numer kontaktowy rodzica oraz wiek i imię dziecka.

10.  Przy  ocenie  prac  będą  brane  pod  uwagę:  staranność,  pomysłowość,  oryginalność  i
samodzielność. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która
zostanie powołana przez Organizatora Konkursu. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

11.  Organizator przyzna cztery nagrody główne (rzeczowe), które nie podlegają wymianie na
ekwiwalent pieniężny. Zostaną one przyznane dla dzieci w następujących kategoriach:

I – dzieci od 0 do 5 lat (2 nagrody)
II – dzieci od 6 do 9 lat (2 nagrody)

Dla każdego dziecka po oddaniu pracy w wyznaczonym miejscu przewidziane są również
niewielkie upominki dostępne do odbioru na punkcie informacji w Mrówce.

12.  Prace  należy  składać  w  siedzibie  sklepu  Mrówka  przy  ul.  Na  Tamie  9  przy  punkcie
Informacji obok strefy kas.

13.  Lista  zwycięzców  zostanie  ogłoszona  dnia  4  grudnia  w  siedzibie  firmy  MRÓWKA
Niepołomice  przy  ul.  Na  Tamie  9  oraz  na  fanpage'u  Mrówki  Niepołomice  pod  adresem
https://www.facebook.com/MrowkaNiepolomice.

14.  Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność
organizatora.

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez  wypłacania  honorariów  autorskich.  Prace  laureatów  mogą  być  udostępniane  przez
Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. 

16.  Laureaci konkursu otrzymają  dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej  bądź
tradycyjnej (drukowanej).



17.  Biorąc  udział  w konkursie  uczestnik potwierdza,  że  wyraża zgodę na wszystkie  zasady
zawarte w Regulaminie.

18.  Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  pod  adresem
https://mrowkaniepolomice.pl/mrowka/ oraz w siedzibie Organizatora.

19.  Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.

20.  Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
21.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  wyrażona  przez  rodziców  lub
prawnych opiekunów.

2. Organizator  wskazuje,  że  Uczestnik  ma  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą
przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych
osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

5. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.

https://mrowkaniepolomice.pl/mrowka/

