
REGULAMIN KONKURSU
DZIECIAKI I ZWIERZAKI 

Z PLEJADĄ SOSNOWIEC

Organizator i czas trwania Konkursu

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dzieciaki i zwierzaki z Pleja-
dą Sosnowiec” (dalej „Konkurs”) jest firma MOMA M.CAŁA-STURZBE-
CHER M.ŚLEZIOŃSKA S.C.), ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-474 Katowice, 
NIP:9542752215, REGON: 360426131
(dalej „Organizator”).

1. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy ST. MARTINS GALLERY 
SOSNOWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-078), Plac Piłsud-
skiego 1, wpisaną do pod numerem KRS 0000043024, posługującą się 
numerem NIP: 525-20-79-831, zwanej dalej Zleceniodawcą. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie od dnia 1 października 2017 r. do 
19 listopada 2017 r. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwać bę-
dzie do dnia 20 października 2017 roku. Oficjalne ogłoszenie wyni-
ków Konkursu nastąpi w dniu 14 listopada 2017 r. na profilu na Fa-
cebooku, stronie www Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec. 
Nagrody w  Konkursie wręczone zostaną w Centrum Handlowym 
Plejada Sosnowiec 19 listopada 2017 r. w trakcie eventu przeprowa-
dzanego w tym czasie w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec  
a organizowanym przez inny, niż Zleceniobiorca, podmiot. 

3. Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości najmłodszych uczest-
ników życia społecznego (dzieci przedszkolne), że warto pomagać 
– szczególnie bezbronnym i potrzebującym zwierzętom.

4. Uczestnikami Konkursu są dzieci z wybranych przedszkoli zlokalizowa-
nych na terenie Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, zwanych 
dalej „Placówkami”.

5. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających 
się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nad-
zór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne 
zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja Kon-
kursowa”).

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna w formie ulotki/plakatu 
(A4), zachęcająca do adopcji zwierząt – podopiecznych Stowarzy-
szenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom, zwane dalej „pra-
ca”. Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez 
dziecko w wieku od 3 do 6 lat pod kontrolą rodzica, opiekuna lub 
nauczyciela.

2. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom będzie mo-
gło wykorzystać prace i pomysły dzieci do własnej promocji.

3. Przystąpienie placówki do udziału w Konkursie następuje poprzez 
złożenie Organizatorowi deklaracji uczestnictwa oraz poprzez do-
starczenie  prac plastycznych osobiście lub pocztą na adres 
Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec
ul. Staszica 8 B
41- 200 Sosnowiec 
z dopiskiem, „Dzieciaki i zwierzaki z Plejadą Sosnowiec”. 
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu koordy-
natora: 533 352 275.

4. Przekazanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że praca 
ta nie była wcześniej publikowana i prezentowana w innych kon-
kursach.

5. Na każdej złożonej pracy muszą znaleźć się następujące informacje: 
tytuł pracy, dane autora (imię, nazwisko, wiek) oraz pełna nazwa 
Placówki wraz z danymi osoby koordynującej Konkurs (imię, nazwi-
sko, numer telefonu oraz adres e-mail). 

6. Oryginały prac konkursowych muszą dotrzeć do Biura Administracji 
Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec przy ul. St. Staszica 8b, 
w Sosnowcu (41-200), które jest czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9:00 – 17:00, w terminie do 20 października 2017 r. De-
cyduje data wpłynięcia pracy do adresata. 

7. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 
8. Prace przekazane na Konkurs nie zostaną zwrócone placówkom ani 

dzieciom. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieod-
płatnym i nieograniczonym w czasie przeniesieniem na Organizatora, 
Zleceniodawcę i Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na 
Dom do niej prawa własności w celu m.in. druku ulotek lub publikacji 
w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowa-
nia prac na wystawach organizowanych przez Zleceniodawcę.

9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest 
wyrażenie w formie pisemnej przez rodzica lub prawnego opie-
kuna dziecka zgody (wypełniony i dostarczony wraz z pracą kon-
kursową Załącznik nr 1 do Regulaminu) na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika wyłącz-
nie w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowa-
dzenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z poz. zm.  

10. Organizator oświadcza, że dane osobowe dzieci i ich opiekunów 
prawnych w zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, 
telefon kontaktowy, adres mailowy będą wykorzystane wyłącznie 
dla celów Konkursu. Organizator 10. gwarantuje prawo wglądu do 
swoich danych osobowych, jak również żądania zaprzestania prze-
twarzania danych.

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pra-
cownicy St. Martins Gallery Sosnowiec Sp. z o.o., oraz pracownicy 
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie 
Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec oraz innych podmio-
tów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątające-
go Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec. Za pracowników 
uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzają-
ce się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej nie-
zależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

12. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody Rodzica lub 
Opiekuna prawnego Uczestnika na wykorzystanie i upublicznienie 
wizerunku Uczestnika w przypadku wygrania nagrody głównej i zgo-
da na jego wykorzystanie przez Zleceniodawcę.

Prawa autorskie

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że dziecko, które 
reprezentuje, jest twórcą wysłanej przez nie pracy i przysługuje mu 
do niej pełnia praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz praw 
pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych.

2. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest prze-
niesienie przez rodzica Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczest-
nika w imieniu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, na Organiza-
tora, majątkowych praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgodnie  
z następującymi warunkami:
a) majątkowe prawa autorskie zostaną przeniesione na Organizatora 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eks-
ploatacji, w szczególności: 
- zamieszczanie i nagrywanie na wszelkich mediach przy pomocy 
wszelkich dostępnych technik, w tym techniki cyfrowej, magnetycznej 
i papierowej; 
- wprowadzanie do obrotu w jakiejkolwiek formie, także poprzez pamięć 
komputerową lub sieci komputerowe takie jak Internet lub Intranet; 



- wystawianie i eksponowanie; 
- kierowanie do konsumenta, klienta lub partnera handlowego  
Organizatora 
- reklamy lub informacji w jakiejkolwiek formie; 
- umieszczenie na opakowaniach produktów; 
- rozpowszechnianie poprzez Internet lub Intranet; 
- rozpowszechnianie poprzez nalepki, standy, broszury, ulotki, plaka-
ty i inne materiały wykorzystywane przez Organizatora; 
- rejestrację w charakterze domeny internetowej, znaku towarowe-
go, wzoru lub innego prawa własności przemysłowej w Polsce lub  
w innym kraju; 
b) rodzicowi lub opiekunowi prawnemu niepełnoletniego Uczestnika 
nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych do prac; 
c) uprawnienie do wykonywania prawa zależnego do pracy przysłu-
giwać będzie wyłącznie Organizatorowi,
d) rodzic lub opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego Uczestnika 
Konkursu, wyrazi zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i mody-
fikacji o charakterze twórczym i nietwórczym pracy oraz na wyko-
rzystanie tak zmodyfikowanej Pracy na polach eksploatacji określo-
nych w pkt a) powyżej. 
Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przeniesie-
nie praw autorskich, o której mowa w niniejszym paragrafie poprzez 
wypełnienie, podpisanie i dołączenie do zgłoszonej pracy  Załączni-
ka nr 1 do Regulaminu. 

Wyniki Konkursu i nagrody

1. Głosowanie odbędzie się dwuetapowo:
2. Etap 1: na stronie fanowskiej Centrum Handlowego Plejada Sosno-

wiec na portalu facebook.com: www.facebook.com/CentrumPle-
jadaSosnowiec,  umieszczone zostaną zdjęcia wszystkich zakwalifi-
kowanych do Konkursu prac. Osoby posiadające profil na portalu 
facebook.com będą mogły oddać głos na wybraną pracą klikając 
pod zdjęciem przedstawiającym daną pracę „lubię to” lub „super”.  
Głosowanie konkursowe rozpocznie się 27 października o godzinie 
12:00 i zakończy się 13 listopada 2017 r. o godzinie 12:00. 

3. Etap 2: Z 5 prac, które otrzymały na fanpage’u największą liczbę „lu-
bię to” i „super” (łącznie) Komisja Konkursowa wybierze I,II,III miejsce 
oraz jedno wyróżnienie. Komisja Konkursowa przyzna także Nagrodę 
dla placówki, której podopieczny zajmie pierwsze miejsce.

4. Komisja ogłosi wyniki konkursu w dniu 14 listopada 2017 r. publikując 
je na stronie www.plejada.com.pl oraz na stronie fanowskiej na por-
talu facebook.com pod adresem: www.facebook.com/Centrum-
PlejadaSosnowiec do godziny 17:00. 

5. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
6. a) I miejsce– nagroda główna o wartości 500 zł brutto. 
7. b) II miejsce – nagroda  o wartości 400 zł brutto. 
8. c) III miejsce – nagroda  o wartości 300 zł brutto.
9. d) Wyróżnienie - nagroda  o wartości 300 zł brutto. 

e) Nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników Konkursu f) Na-
groda dla placówki, której podopieczny zajmie pierwsze miejsce – 
nagroda o wartości 500 zł brutto. 

10. Dodatkową nagrodą dla placówki, z której pochodzić będzie autor 
zwycięskiej pracy, będzie spotkanie ze zwierzętami - przedstawicie-
le Stowarzyszenia przeprowadzą specjalnie przygotowane lekcje 
dla dzieci, opowiedzą również o wolontariacie i wirtualnej adopcji.

11. Organizator konkursu przekaże na rzecz Stowarzyszenia Opieki nad 
Zwierzętami Nadzieja na Dom kwotę zebraną dzięki głosowaniu 
na fanpage’u   – tzn. za każde „lubię to” i „super” (łącznie), które 
otrzymają wszystkie prace łącznie Organizator zapłaci 2 zł. Łącznie 
kwota nie może przekroczyć 2000 zł brutto.

12. Nagrody za pierwsze trzy miejsca, wyróżnienie oraz nagroda dla 
placówki zostaną przekazane w formie kart podarunkowych na ww. 
kwoty (§ 4. pkt. 2). Karty podarunkowe będzie można zrealizować 
we wskazanych przez Organizatora punktach handlowych i usługo-
wych na terenie CH Plejada Sosnowiec. 

13. Rozdanie nagród nastąpi 19 listopada 2017 roku w Centrum Han-
dlowym Plejada Sosnowiec. Szczegóły rozdania nagród będą po-
dane na stronie fanowskiej Centrum Handlowego Plejada Sosno-
wiec na portalu facebook.com.  

14. Wszystkie lub wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane 
na ścianach w pomieszczeniu: Plejada Kobiet. Każdy gość Centrum 
Handlowego Plejada Sosnowiec będzie miał możliwość zobaczyć 
wystawę, zapoznać się z celem i założeniami konkursu wspierające-
go bezdomne zwierzęta, a także podziwiać kunszt i pomysłowość 
uczestników konkursu.

15. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szcze-
gólnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu 
pieniężnego. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność 
nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi 
za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu 
jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprze-
dawca). 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru 
lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane 

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty 
wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zo-
bowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzy-
mania pisma składającego reklamację. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne 
zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocz-
towym reklamującego) oraz 2. przyczynę reklamacji, treść żądania 
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora. 
Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzy-
gnięciu Komisji wewnętrznej listem poleconym najpóźniej w terminie 
14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Przekazując pracę na Konkurs, rodzic/opiekun prawny Uczestnika 
zgadza się na ekspozycję pracy w budynku Centrum Handlowego 
Plejada Sosnowiec oraz na opublikowanie fotografii prac na stro-
nach internetowych Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec i 
stronie fanowskiej: https://www.facebook.com/CentrumPlejadaSo-
snowiec

2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biorącego udział w Konkursie 
zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na 
portalach internetowych, w prasie, na billboardach, ulotkach, pla-
katach i innych.

3. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie www.
plejada.com.pl  oraz w siedzibie Organizatora.

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał 
się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wy-
raża zgodę na wszystkie zasady konkursu zawarte w niniejszym Re-
gulaminie.

5. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Or-
ganizatora zgodności danych Uczestnika, prawidłowości podanych 
danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączają-
cych od udziału w Konkursie. Zwycięzca i laureaci pozostałych na-
gród zostaną wyłonieni podczas etapu 2 Konkursu. Jeżeli po weryfi-
kacji danych Zwycięzcy (lub laureata innej nagrody) okaże się, że 
nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do od-
bioru nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody 
odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody 
to traci on prawo do przyznanej nagrody, która zostanie przyznana 
kolejnej osobie z drugim lub kolejnym wynikiem uzyskanym podczas 
finału. W powyższej sytuacji Uczestnikowi przysługuje tylko jedna na-
groda, pozostałe nagrody ulegają odpowiedniemu przesunięciu na 
dalszych laureatów. Nagrody nie odebrane w dniu 19 listopada 2017 
r. przepadają i laureaci tracą prawo do ich odbioru.  

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy 
wartości i liczby nagród w Konkursie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
przepisy odpowiednich ustaw.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakie-
kolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm 
kurierskich.

9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych 
mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie po-
stanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy za-
stosowaniu odpowiednich form informacji.

3.


