
- REGULAMIN KONKURSU 

DLA PRZEDSZKOLI, BIBLIOTEK I CENTRÓW KULTURY - 

„Clifford dostaje pracę” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu dla przedszkoli, bibliotek i centrów kultury „Clifford dostaje 

pracę” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000064794, o numerze NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł 

(zwana dalej „Organizatorem”). Przy przeprowadzeniu Konkursu Organizator współpracuje 

z Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-104) przy ul. Felicjanek 10/17, 

NIP 676-247-57-33 prowadzącą Portal informacyjno – rozrywkowy CzasDzieci.pl (dalej: 

„Współorganizator”). 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który 

wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w toku 

Konkursu, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników poprzez publikację 

zmienionych postanowień Regulaminu w miejscu jego ogłoszenia. 

3. Konkurs odbywa się w dniach od 1 czerwca do 15 czerwca 2017 roku. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty (osoby fizyczne lub prawne) prowadzące 

przedszkola, jak również biblioteki i centra kultury, reprezentowane przez uprawnione do 

tego osoby. 

II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest przeprowadzenie w przedszkolu, bibliotece bądź w centrum 

kultury zajęć edukacyjno – rozrywkowych w oparciu o scenariusz udostępniony na stronach 

www.znak.com.pl i www.czasdzieci.pl oraz wykonanie z udziałem dzieci pracy plastycznej i 

przesłanie jej na adres konkursy9@czasdzieci.pl. Celem Konkursu jest wyłonienie pięciu 

najlepszych prac konkursowych spośród wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu i 

przyznanie nagród.  

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozrywkowych z udziałem dzieci w 

przedszkolu, bibliotece bądź w centrum kultury z wykorzystaniem własnych materiałów 

według scenariusza udostępnionego na stronach www.znak.com.pl i www.czasdzieci.pl;  

b) zgłoszenie udziału w Konkursie na adres internetowy konkursy9@czasdzieci.pl (zgłoszenie 

powinno obejmować: 1) dokładne dane placówki ze wskazaniem jej formy organizacyjnej i 

dokładnych danych adresowych, dane osoby lub osób uprawnionych do jej reprezentowania 

oraz 2) informację o liczbie dzieci, które wzięły udział w zajęciach) wraz ze zdjęciem pracy 

konkursowej (pracy plastycznej powstałej w ramach przeprowadzonych zajęć); 

c) akceptacja w całości postanowień niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i następuje poprzez przesłanie 

http://www.znak.com.pl/
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Organizatorowi w czasie trwania Konkursu kompletnego zgłoszenia, którym mowa w lit.b) 

powyżej. 

2. Zgłoszenie do Konkursu wraz ze zdjęciem pracy konkursowej powinno zostać nadesłane 

nie później niż do dnia 15 czerwca 2017 roku. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod 

uwagę. 

3. Przystępując do udziału w Konkursie i przesyłając Organizatorowi zdjęcie pracy 

konkursowej osoba reprezentująca placówkę: 

a) oświadcza, że praca konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa, dóbr ani 

praw (w szczególności autorskich i pokrewnych) osób trzecich; 

b) oświadcza, że uzyskała zgody przedstawicieli (opiekunów prawnych) dzieci na udział w 

zajęciach i przekazanie pracy plastycznej do Konkursu i jej zamieszczenie w portalach 

internetowych www.znak.com.pl oraz www.czasdzieci.pl;  

c) zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; 

d) wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej w portalach internetowych oraz 

www.znak.com.pl oraz www.czasdzieci.pl; 

e) oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na to, że w przypadku zgłoszenia przez osoby 

trzecie i/lub uprawnione organy w stosunku do organizatora lub współorganizatora 

uzasadnionych roszczeń związanych  z rozpowszechnieniem pracy konkursowej w sposób 

określony w lit. d) powyżej, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia takiej Pracy 

Konkursowej z Konkursu; 

f) przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku podniesienia przez 

osoby trzecie uzasadnionych roszczeń wynikających z zamieszczenia pracy konkursowej w 

portalach www.znak.com.pl oraz www.czasdzieci.pl.  

4. Zgoda, o której mowa w ust.3 lit. d) powyżej ma charakter niewyłączny, nieodpłatny i 

udzielona zostaje na okres trwania Konkursu oraz dalszych 12 (dwunastu) miesięcy od dnia 

jego rozstrzygnięcia. 

5. Prace konkursowe będą umieszczone i prezentowane na stronie www.znak.com.pl oraz 

www.czasdzieci.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 1 (jednego) roku po 

jego zakończeniu. 

6. Spośród przesłanych zgłoszeń konkursowych Jury Konkursu dokona wyboru pięciu 

zwycięskich prac plastycznych, charakteryzujących się najciekawszą formą, estetyką i 

pomysłowością. 

7. Rozwiązanie Konkursu i wybór zwycięskich prac nastąpi do dnia 19 czerwca 2017 roku. 

 

4. Jury stanowią: Agnieszka Karp-Szymańska, ….. 

 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w portalach: www.znak.com.pl oraz 

www.czasdzieci.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku. 
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8. Regulamin i dane kontaktowe są udostępnione na stronach internetowych: 

www.znak.com.pl oraz www.czasdzieci.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

terminu ogłoszenia wyników Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników 

poprzez publikację stosownej informacji na stronach www.znak.com.pl oraz 

www.czasdzieci.pl.  

IV. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie każdej z pięciu zwycięskich placówek nagród 

stanowiących zestawy książkowe (na każdy zestaw składać się będzie dwanaście książek: 4 

egzemplarze „Clifford. Wielki czerwony pies” [cena jednego egzemplarza: 24,90 zł], 4 

egzemplarze książki „Clifford. Wielka księga przygód” [cena jednego egzemplarza: 36,90 zł], 

2 egzemplarze książki „Mikołajek. Niczego się nie boję” [cena jednego egzemplarza: 26,90 

zł], 2 egzemplarze książki „Mikołajek. Opiekuję się zwierzakami” [cena jednego 

egzemplarza: 26,90 zł]) o łącznej wartości 355 złotych brutto każdy. 

 

2. Organizator przewiduje także przekazanie każdej placówce zgłoszonej do udziału w 

Konkursie zestawu cliffordowych zakładek. 

 

3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator. 

 

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu lub mogą zostać 

odebrane przez nich osobiście w siedzibie Organizatora. 

 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

2. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w Konkursie lub wykluczyć z 

Konkursu bez podania przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub rezygnacji z jego 

rozstrzygnięcia z uwagi na niskie zainteresowanie Konkursem (tj. mniejszej niż pięć liczby 

zgłoszeń konkursowych). 

4. Organizator informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i 

przetwarzane, w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami, na co uczestnicy przystępując 

do Konkursu wyrażają zgodę. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw. 

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
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