
REGULAMIN KONKURSUREGULAMIN KONKURSUREGULAMIN KONKURSUREGULAMIN KONKURSU    
    

1111.... ORGANIZATORORGANIZATORORGANIZATORORGANIZATOR    

Organizatorem   konkursu „ Jak wygląda Święty Mikołaj” jest   Centrum Rozwoju Dziecka spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.  Chłodna  51  00-867  Warszawa,  wpisaną  do  rejestru  
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393956, o kapitale zakładowym 
75.000 zł w pełni opłaconym, NIP 5252515491,  REGON  142984383,  prowadząca  działalność  pod  
marką KiDS&Co. 

Adres do korespondencji: ul. Przasnyska 2 lok. 171, 01-756 Warszawa 

2222.... CELCELCELCEL    

Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Dzieci do wspólnych inicjatyw, dzielenia się kreatywnością i 
pomysłami. 

3333.... PRZEDMIOTPRZEDMIOTPRZEDMIOTPRZEDMIOT    KONKURSUKONKURSUKONKURSUKONKURSU    

Przedmiotem konkursu jest dowolna praca plastyczna, w dowolnej   formie i formacie wykonana przez 
dziecko w wieku 2-6 lat, która nawiązuje do tematu „Jak wygląda Święty Mikołaj". 

4444.... CZAS TRWANIACZAS TRWANIACZAS TRWANIACZAS TRWANIA    KONKURSUKONKURSUKONKURSUKONKURSU    (NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH)(NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH)(NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH)(NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH)    

Konkurs (nadsyłanie prac)  rozpoczyna  się  w  dniu  08.12.2020r.  a  kończy  15.12.2020r. Wyniki  
konkursu  zostaną  ogłoszone  17.12.2020r.    do  godzinie  15:00  za pośrednictwem  profilu  Facebook  
firmy  KiDS&Co  (prowadzonego  przez Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o.). 

5555.... NAGRODYNAGRODYNAGRODYNAGRODY    

1) Trzem (3) Laureatom Konkursu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci książek dla dzieci 
wydawnictwa  ADAMADA. 

2) Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody przyznanej w Konkursie na jej ekwiwalent 
pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 

6666. . . . ZASADYZASADYZASADYZASADY    

1) Zgłoszenia do konkursu wraz ze zdjęciem pracy przyjmowane są na adres e-mail: konkurs@kids-
co.pl. Zdjęcia prac wraz z opisem w języku polskim lub angielskim umieszczane są na profilu Facebook 
firmy KiDS&Co. (prowadzonego przez Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o.). Dowolna praca plastyczna 
powinna nawiązywać do tematu „Jak wygląda Święty Mikołaj”. Zgłoszenie powinno zawierać co 
najmniej następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nr tel/email, krótki opis pracy. 

2) Przesłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciem, jest równoznaczne z pozwoleniem na publikację 
zgłoszenia lub zdjęcia oraz udostępnienie wizerunku osób, które się na nich znajdują. 

3) Od dnia 08.12.2020r. do dnia 17.12.2020 na Facebooku firmy KiDS&Co. (prowadzonego przez 
Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o.), można za pomocą przycisku „Lubię„Lubię„Lubię„Lubię    to”to”to”to” oddawać głosy na wybrane 
zdjęcie. Finalne ilości „lików” będą zliczone w dniu ogłoszenia wyników 17.12.2020 o godz. 12.00. Na 
ten czas ilość lików będzie decydowała o wygranych pracach. 

4) Zwycięzcami konkursu będą osoby, których prace otrzymają najwięcej oznaczeń „Lubię to” na 
godz. 12.00 w dniu 17.12.2020. 

5) Głosy mogą oddawać wszyscy posiadający konto na portalu społecznościowym Facebook. Zdjęcia 
oraz informację o wydarzeniu można udostępniać na innych profilach Facebook. 

     



7. 7. 7. 7. OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    WYNIKÓWWYNIKÓWWYNIKÓWWYNIKÓW    

1) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 17.12.2020r. do godziny 15.00, na profilu Facebook 
KIDS&Co. (prowadzonego przez Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o.) pracy laureata. 

2) W celu przekazania nagrody będziemy kontaktować się ze zwycięzcą konkursu, odnośnie 
możliwych danych do wysyłki. 

3) Laureat nagrody wyraża zgodę na przekazanie danych adresowych do wysyłki, w innym wypadku- 
jest to równoznaczne z odmówieniem przyjęcia nagrody. Dane zbierane będą wyłącznie do celów 
organizacyjnych. 

 4) Organizator do czternastu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu prześle za 
pośrednictwem paczkomatu Inpost lub kuriera. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem podmiotów 
świadczących usługi kurierskie oraz za wszelkie nieprawidłowości, w tym zagubienie lub zniszczenie 
nagrody, w trakcie transportu z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

8. 8. 8. 8. REKLAMACJEREKLAMACJEREKLAMACJEREKLAMACJE    

1) Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej – 
listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w siedzibie Organizatora. 

2) Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

9. 9. 9. 9. POSTANOWIENIAPOSTANOWIENIAPOSTANOWIENIAPOSTANOWIENIA    KOŃCOWEKOŃCOWEKOŃCOWEKOŃCOWE    

1) Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojej pracy do konkursu świadomie, podając dobrowolnie swoje 
dane osobowe. 

2) Zgłaszając swoją pracę, uczestnik konkursu oświadcza, iż akceptuje on postanowienia niniejszego 
regulaminu 

3) Zgłaszając swoją pracę, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
celu wzięcia udziału w konkursie i w celach związanych z wyłonieniem laureata oraz dostarczenia 
nagrody zwycięzcom konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora do momentu 
zakończenia konkursu, a nie dłużej niż przez 1 rok od jego rozpoczęcia. Udostępnienie danych we 
wskazanych celach jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości 
udziału w konkursie. 

4) Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (adres 
kontaktowy: biuro@kids-co.pl), prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 


