REGULAMIN
KONKURS PLASTYCZNY
„uDEKORUJ ZAJĄCA”
Centrum Handlowe Galeria Zielona
6 marca – 18 kwietnia 2020 roku
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady KONKURSU
PLASTYCZNEGO pod nazwą „uDEKORUJ ZAJĄCA” (zwany dalej „Konkursem”) oraz określa
prawa i obowiązki jego Uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”).
2. Organizatorem Konkursu oraz Administratorem danych osobowych jest About Aneta
Jeżyna-Becela i Agnieszka Ostrowska-Gołąb Sp. J., z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18,
00-105 WARSZAWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000369899,
NIP 5242722975 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 6 marca – 18 kwietnia 2020 roku.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie
Uczestnikom Konkursu ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie
kosztów, ani środki finansowe z jakiegokolwiek tytułu.
5. Tematem konkursu plastycznego jest udekorowanie drewnianego zająca dowolną
techniką plastyczną i przy użyciu dowolnych materiałów.
§ 2.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być placówki oświatowe – szkoły podstawowe (klasy I, II i III)
z Puław, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie do dnia 4 marca 2020 roku, do godz.
17:00.
2. Z jednej placówki oświatowej udział w Konkursie mogą wziąć maksymalnie 2 klasy szkolne,
przy czym każda klasa startuje w Konkursie niezależnie.
3. Liczba miejsc w Konkursie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15. Liczy się kolejność
zgłoszeń.
4. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać wyłącznie drogą e-mail na adres
galeria.zielona@about-pr.pl, wysyłając kompletnie wypełniony i podpisany Formularz
Konkursowy (który wysłany był mailowo wraz z zaproszeniem i dostępny jest na stronie
www.galeriazielona.pl).
5. Przystępując do Konkursu dana placówka oświatowa/nauczyciel akceptuje Regulamin
w całości i zobowiązuje się przestrzegać określone w nim zasady, jak również oświadcza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Konkursie.
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6. Uczestnictwa w Konkursie wskazanym w niniejszym Regulaminie, jak i praw i obowiązków
z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić
na inne osoby.
7. Dodatkowo nie ma przeciwskazań i możliwe jest uczestnictwo organizacji państwowych
i prywatnych – niepublicznych, takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoły Specjalne,
Szkoły Językowe. Zgłoszona klasa musi być tożsama z wiekiem uczniów z klas Szkół
Podstawowych.
8. O kwalifikacji do konkursu placówek decyduje Organizator.
§ 3.
ZASADY I ORGANIZACJA KONKURSU
1. Wszystkie placówki oświatowe, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie (Formularz
Konkursowy kompletnie wypełniony i przesłany na e-mail: galeria.zielona@about-pr.pl),
otrzymają w terminie do 6 marca 2020 roku drewnianego zająca o wysokości do 100 cm.
2. Drewniane zające (zwane dalej pracą konkursową) mogą być dekorowane i ozdabiane
według uznania, korzystając z dowolnej techniki plastycznej oraz materiałów
zakupionych/zdobytych we własnym zakresie.
3. Prace konkursowe muszą być wytworem własnym dzieci, dzieci przygotowują prace
samodzielnie pod opieką nauczyciela/wychowawcy.
4. Szkoły zobowiązane są dostarczyć do Galerii Zielonej gotowego, udekorowanego zająca
w dniu 27 marca, do godziny 17:00 (szczegóły odbioru prac konkursowych zostaną przesłane
mailowo do uczestników Konkursu przed terminem dostarczenia pracy). Do pracy
konkursowej powinien być dołączony liścik zgłoszeniowy, czyli opis zawierający: pełną
nazwę szkoły, numer klasy, adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela. Liścik
zgłoszeniowy zostanie wysłany wraz z Formularzem Konkursowym. Prace bez liściku
zgłoszeniowego nie będą przyjmowane.
5. Przy składaniu pracy plastycznej, nauczyciel klasy/grupy biorącej udział w Konkursie
zobowiązany jest do podpisania odpowiedniej listy złożenia pracy konkursowej, która
dostępna będzie w CH Galerii Zielonej u osoby odbierającej pracę.
6. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków Konkursu
opisanych w § 1 oraz § 3 pkt 1-5, Organizator zastrzega niezakwalifikowanie Pracy
Konkursowej do Konkursu.
7. Prace Konkursowe wyeksponowane zostaną w CH Galeria Zielona w dniach 30 marca – 18
kwietnia 2020 roku.
8. O zwycięstwie w Konkursie zdecydują Klienci CH Galeria Zielona oddając głosy
za pomocą kuponu konkursowego (poprzez wypełnienie go i wrzucenie do urny konkursowej),
dostępnego w oznaczonym miejscu w jednym z wybranych dni w terminie 6-9 kwietnia 2020
roku. Jedna osoba (osoba pełnoletnia) otrzymuje 1 kupon do głosowania. Kupon konkursowy
zawiera dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, miasta zamieszkania oraz listę placówek
oświatowych, biorących udział w Konkursie.
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9. Za prawidłowe, ważne i uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie uważa się kupony
konkursowe, które: wypełnione są kompletnie i czytelnie, zgodnie z instrukcją zamieszczoną
na kuponie konkursowym.
10. Wypełnienie kuponu konkursowego oraz wrzucenie go do urny konkursowej w CH Galeria
Zielona oznacza akceptację zasad Konkursu, przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
11. Głosowanie odbędzie się na terenie Galerii Zielonej w kwietniu, w jeden wybrany dzień
w terminie 6-9 kwietnia 2020 roku. Termin głosowania zostanie podany na stronie www
oraz profilu Galerii Zielonej na Facebooku.
12. Po przeliczeniu głosów ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 10-18 kwietnia 2020 roku.
Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę głosów. 3 Placówki
oświatowe (klasy), które zdobędą największą liczbę głosów – zwyciężają.
13. Wręczenie nagród nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
§4
KRYTERIA KONKURSU/KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i głosowania, Organizator
powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora. Decyzje
podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością
przebiegu Konkursu, głosowania oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach,
w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do 2 maja
2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez
Organizatora.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać również Oświadczenie Zgłaszającego zawierające:
a. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z rozpatrzeniem reklamacji, dotyczących Konkursu przez administratora danych osobowych
– About Aneta Jeżyna-Becela i Agnieszka Ostrowska-Gołąb Sp. J., z siedzibą w Warszawie,
ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz że mam prawo dostępu do moich danych,
żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania.
Reklamacja powinna być przesyłana drogą elektroniczną, pod e-mail: biuro@about-pr.pl.
§5
NAGRODY
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, WARUNKI ODEBRANIA NAGRÓD
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1. Fundatorem nagród jest Centrum Handlowe Galeria Zielona (ul. Lubelska 2, 24-100
Puławy).
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 10-18 kwietnia 2020 roku. Komisja Konkursowa
ogłosi zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę głosów.
3. Wręczenie nagród nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
4. Zwycięzcy Konkursu muszą być obecni osobiście (Nauczyciel/wychowawca), podczas
odbioru nagrody, a także okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
z tożsamością wpisaną do Formularza Zgłoszeniowego.
5. W przypadku, jeśli dane osobowe Zwycięzcy Konkursu wpisane do Formularza
Zgłoszeniowego (imię i nazwisko) nie będą zgodne z danymi w dokumencie tożsamości
– Komisja Konkursowa ma prawo nie wydać nagrody lub wstrzymać wydanie do chwili
wyjaśnienia.
6. Nagrodami w Konkursie są:
• I NAGRODA: bon zakupowy o wartości 800 PLN do losowo wybranego sklepu w CH
Galerii Zielonej.
• II NAGRODA: bon zakupowy o wartości 500 PLN do losowo wybranego sklepu w CH
Galerii Zielonej.
• III NAGRODA: bon zakupowy o wartości 300 PLN do losowo wybranego sklepu w CH
Galerii Zielonej.
• Nagrody wyróżnienia specjalnego dla wszystkich pozostałych Placówek biorących
udział w Konkursie – bon zakupowy o wartości 100 PLN do losowo wybranego sklepu
w CH Galerii Zielonej.
7. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po podpisaniu przez niego protokołu odbioru danej
nagrody.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
9. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody,
które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
11. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
12. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają w dyspozycji Fundatora nagród.
13. Zasady oraz sposób realizacji nagrody określają sklepy w CH Galeria Zielona.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik (Nauczyciel/wychowawca klasy) zgłaszający pracę plastyczną do Konkursu
oraz osoba głosująca w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wydania nagród zwycięzcom
oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu
w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.)
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik (Nauczyciel/wychowawca klasy) i osoba głosująca
przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, podanych przez niego w związku z udziałem w Konkursie
jest Organizator. Dane te będą przetwarzane przez ww. administratora w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Uczestnik może wyrazić również zgodę
na przetwarzanie ww. danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, dla celów marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik
ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Nauczyciel/wychowawca klasy zgłaszający pracę plastyczną do Konkursu wyraża zgodę
na wykorzystanie pracy konkursowej w trakcie organizowanej wystawy i nie będzie rościł
z tego tytułu żadnych należności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych placówek
oświatowych (nazwa szkoły/klasa/imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy), które biorą
udział w Konkursie oraz zdjęć klasy wraz z nauczycielem/wychowawcą z wręczenia nagrody
na stronie www.galeriazielona.pl, na profilu CH Galeria Zielona na www.facebook.com,
a także w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego Konkursu oraz w późniejszych
celach marketingowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych
danych osobowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych
Uczestników Konkursu z powodu siły wyższej.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriazielona.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu
z ważnych powodów. O ewentualnej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi
na www.galeriazielona.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad Konkursu
na materiałach reklamowo-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach
reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Zgodnie punktem 3 § 7 nastąpiła zmiana – rozszerzenie Regulaminu o dodatkowe dwa
punkty, w dniu 03.03.2020 r.
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Następuje rozszerzenia zapisu, tym samym podaje się brzmienie nowego Pkt. 7 i 8 § 2.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
7. Dodatkowo możliwe jest uczestnictwo organizacji innych od szkół i placówek oświatowych
tworzących system oświaty w pojęciu art. 2 i art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, takich jak np.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoły Specjalne, Szkoły
Językowe. Zgłoszona klasa musi być zbliżona do wieku uczniów z klas szkół podstawowych.
8. O kwalifikacji do konkursu organizacji innych niż szkoły i placówki oświatowe decyduje
Organizator.
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