
 

 

Regulamin konkursu „Pola się nudzi... pomysł na domowe 
wakacje!” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
Zaginionego 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Pola się nudzi... pomysł na domowe wakacje!” („Konkurs”) 
jest Grupa MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, NIP 6570082245 oraz Fundacja 
ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, skr. pocztowa 127, 00-958 
Warszawa 66 („Organizator”). Partnerem konkursu jest Centrum Poszukiwań Osób 
Zaginionych Komendy Głównej Policji. 

2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na 
fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek. 

3. Czas trwania Konkursu: od 10.05.2021 r. do 23.05.2021 r. do godziny 23:59. 
4. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w każdej sytuacji i 

inspirowany jest Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego obchodzonego 25 
maja. 

5. Każdy z Uczestników („Uczestnik”) przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i 
akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. 

UCZESTNICY ORAZ ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego 
komentarz (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw 
osób trzecich, są wolne od wszelkich  wad,  praw  i  roszczeń  osób  trzecich  oraz, że  
przysługują  mu  do  niego  wyłączne  i nieograniczone prawa i jest uprawniony do 
rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z 
tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. 
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Przedmiotem zadania konkursowego (Zgłoszenie Konkursowe”) jest przesłanie na 
adres: konkurs@zaginieni.pl  pomysłu na wspólne zabawy z rodziną, przy których 
wszyscy będą świetnie się bawić, w formie krótkiej rymowanki z propozycją zabawy 
dla Poli (6 wersów) oraz zdjęcia własnoręcznie wykonanej ilustracji do ułożonej 
rymowanki (metoda dowolna).  

2. Zgłoszenie Konkursowe należy jest przesłać na adres: konkurs@zaginieni.pl do dnia 23 
maja 2021r. roku do godziny 23:59:00. Odpowiedzi przesłane po tym terminie nie 
będą brane pod uwagę. 
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3. Po zakończeniu Konkursu, Jury, spośród wszystkich Uczestników wyłoni 1 osobę, 
która otrzyma główną nagrodę oraz 3 uczestników, którzy otrzymają pozostałe 
nagrody („Zwycięzcy”).  

4. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w dniu 25 maja 
2021r. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści na fanpage'u 
Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku. 

5. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania 
się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa 
Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o 
których mowa powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez 
Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje 
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 
majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgodą na 
nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku. 

OCENA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I NAGRODY 

1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”). 
2. Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom 

nagród jest oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego. 
3. Nagrodami w konkursie są: Nagroda główna: ROWER KROSS LEA MINI 2.0 SR 

(https://kross.eu/pl/rowery/junior/kids/lea-mini-2-0-sr-bialy-niebieski-zielony-
polysk) o wartości 999,00zł, zestaw książek Wydawnictwa Dwukropek o wartości ok. 
200,00zł oraz gadżety CPOZ KGP i Itaki.  
3 równoległe nagrody - piękne zestawy książek Wydawnictwa Dwukropek o wartości 
ok. 200,00zł oraz gadżety CPOZ KGP i Itaki. 

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie 
prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie 
kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury. Nagrody w Konkursie nie 
można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie są Wydawnictwo Dwukropek oraz Fundacja ITAKA - 
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 
14 dni, od dnia zakończenia konkursu. 

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia 
Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres 
mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. O 
wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy 
podany w reklamacji. 

4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą 
rozpatrywane. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu 
mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w 
zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich 
poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na 
terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika 
Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com. 

4. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści 
Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w 
celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także 
prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 

2. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani 
związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy 
administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy 
Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z 
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do 
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 
Regulaminu. 


