REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SPORTOWE SZALEŃSTWO” opublikowanego w PLEJADA INSPIRACJI (WIOSNA 2022)

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Grupa PRC Holding z siedzibą w Katowicach (40311), Chłodna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000756630, posługującą się numerem NIP: 9542798714.
2. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na zlecenie „ST. MARTINS GALLERY
SOSNOWIEC” Sp. z o.o., ul. Rondo Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa, NIP: 5252079831,
REGON: 012941874, KRS: 0000043024, właściciela Centrum Handlowego PLEJADA
SOSNOWIEC z siedzibą w Sosnowcu; adres ul. Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie od dnia 13 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. i jest
przeznaczony dla dzieci do 15 lat. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwać będzie do dnia
do 31 maja 2022 r. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 3 czerwca 2022 r.
Opiekunowie uczestników konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez kontakt
telefoniczny lub e-mailowy. Nagrody w Konkursie będzie można odbierać od 6 czerwca 2022
r. do dnia 20 czerwca 2022 r.
4. Celem Konkursu jest promowanie plastyki wśród dzieci oraz zachęcanie ich do twórczej
pracy.
5. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających się z wybranych przez
niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz
wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja
Konkursowa”).
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez
dziecko do 15 lat pod kontrolą rodzica lub opiekuna za pomocą kredek/ flamastrów/ innej
metody plastycznej. Praca plastyczna wykonana zostać musi na dedykowanej do tego celu
stronie magazynu PLEJADA INSPIRACJE lub wydruku wersji interaktywnej nr magazynu
WIOSNA 2022 (dalej jako magazyn).
2. Przystąpienie uczestnika do udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie Organizatorowi
deklaracji uczestnictwa przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz dostarczenie prac
plastycznych, które narysowane lub namalowane będą na stronie konkursowej magazynu,
osobiście na adres:

Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec
(Skrzynka podawcza obok Biura Dyrekcji)
ul. Staszica 8 B
41- 200 Sosnowiec
3. Na każdej złożonej pracy muszą znaleźć się następujące informacje: dane autora (imię,
nazwisko, wiek) oraz dane do prawnego opiekuna (imię, nazwisko, nr tel. oraz adres
e-mail).
4. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
5. Prace przekazane na Konkurs nie zostaną zwrócone. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie przeniesieniem
na Organizatora do niej prawa własności w celu m.in. publikowania
w Internecie.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie w formie
pisemnej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka zgody na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika wyłącznie w celu realizacji konkursu i
jego prawidłowego przeprowadzenia zgodnie z art. 29 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO.
7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników (dzieci) i ich opiekunów prawnych w
zakresie: imię, nazwisko, wiek, oraz przekazane dane kontaktowe będą wykorzystane
wyłącznie dla celów Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych, żądania ich poprawy, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy St. Martins Gallery
Sosnowiec Sp. z o.o., oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się
na terenie Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy
ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa się wszelkie osoby
wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych
powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
§ 3 Prawa autorskie
Poprzez zgłoszenie pracy Uczestnika do Konkursu, Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika
oświadcza, że dziecko, które reprezentuje, jest twórcą zgłoszonej pracy i przysługuje mu do niej

pełnia praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 4 Wyniki Konkursu i nagrody
1. Spośród dostarczonych zgodnie z postanowieniami §2 ust. 2 Prac Konkursowych powołana
przez Organizatora Komisja Konkursowa wybierze 3 (trzy) zwycięskie prace oceniając je pod
względem oryginalności i kreatywności oraz ogłosi wyniki Konkursu najpóźniej w dniu 3
czerwca 2022 r. Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagrody zostaną poinformowani
telefonicznie lub wiadomością e-mail.
2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
Dla autorów trzech zwycięskich prac Organizator przewidział trzy Nagrody rzeczowe w postaci
bonów do sklepu SMYK, znajdującego się na terenie Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec,
o wartości 100 złotych brutto.
Komisja konkursowa
może przyznać również dodatkowe
O przyznaniu dodatkowych nagród decyduje Komisja Konkursowa.

nagrody

rzeczowe.

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają także dodatkową nagrodą pieniężną w równowartości
należnego od Nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przy
czym dodatkowa Nagroda nie zostanie wydana Laureatom lecz zostanie przeznaczona na
odprowadzenie przez podmioty wskazane w §1 ust. 1 i 2 podatku zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego. Dodatkowa nagrodą pieniężna na zasadach opisanych w
zdaniu poprzedzającym zostanie przekazana również w sytuacji przyznania nagród
dodatkowych.
4. Odbiór Nagród będzie następować od 6 czerwca 2022 roku do 20 czerwca 2022 r. w biurze
Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec w godzinach 9:15 – 16:45
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród
ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z
przyczyn leżących po stronie Uczestników.
§ 5 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 zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania
pisma składającego reklamację.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię,
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora. Uczestnik wnoszący
reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu 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.
§6 Dane osobowe
1. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników informuje
i oświadcza się, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu
i zbieranych na potrzeby organizacji konkursu jest Organizator firma Grupa PRC Holding Sp.
z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy
pod numerem: KRS 0000756630, NIP: 954-279-87-14, REGON: 381754838 oraz spółka
działająca pod firmą „ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC” Sp. z o.o., ul. Rondo Daszyńskiego
2b, 00-843 Warszawa, NIP: 5252079831, REGON: 012941874, KRS: 0000043024, zaś
pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na zasadach wynikających 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 („RODO”).
Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych,
niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji,
rozstrzygnięcia wygranych, postepowania reklamacyjnego).
2. Wszelkie dane osobowe podawane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Administratorów Danych w celu realizacji Konkursu oraz rozliczenia podatku dochodowego
od nagród w Konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora,
jak też podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia
Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe
przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu lub do dnia odwołania zgody
na przetwarzanie danych, wyrażonej na poszczególny cel.

4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§7 Postanowienia końcowe
1. Przekazując pracę na Konkurs, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zgadza się na
opublikowanie fotografii pracy na stronach internetowych Centrum Handlowego Plejada
Sosnowiec i portalu https://www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec
2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biorącego udział w Konkursie zgadzają się
na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac.
3. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec pod adresem www.plejada.com.pl
4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie.
5. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności
danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku
przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy (lub
laureata innej nagrody) okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma
prawa do odbioru 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, która według Komisji zasługuje na
Nagrodę.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich
ustaw.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

