REGULAMIN KONKURSU
Zostań Kreatorem razem z Muratorem (konkurs na dzień dziecka)
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Zostań Kreatorem razem z Muratorem” jest ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (Sąd Gospodarczy) XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000291159, NIP 526-00-08-745, kapitał zakładowy 91 850 000 zł opłacony
w całości, zwana dalej w skrócie Organizatorem.
2. Konkurs „Zostań Kreatorem razem z Muratorem” przeprowadzany jest w terminie 05.05-30.05.2016
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora: ZPR MEDIA S.A.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie RP, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która wyśle zdjęcie pracy plastycznej swojego dziecka na adres:
konkurs@murator.com.pl
5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane
Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane
osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi
laureatom otrzymanie nagród.
II.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej o temacie DOM, zdjęcie pracy
należy przesłać na wskazany adres mailowy.
2. Termin nadsyłania zdjęć do 30.05.2016
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem najciekawszego zdjęcia oraz przyznaniem nagród czuwa
Jury w składzie: Ewa Cieślak, Jolanta Góral, Iwona Malicka
4. Jury dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brało pod uwagę w szczególności jej oryginalność i wkład pracy
5. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a.

zapoznać się z Regulaminem Konkursu

b.

wykonać pracę plastyczną

c.

przesłać zdjęcie pracy na adres: konkurs@murator.com.pl

6. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż jedno zdjęcie konkursowe, jednak ich przesłanie nie
uprawnia, w razie wygranej, do otrzymania większej liczby nagród niż jedna.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 01.06.2016 na www.projekty.murator.pl w zakładce konkursy oraz na
serwisach społecznościowych
III.
NAGRODY
1. W konkursie przewidziano 6 równorzędnych nagród w postaci zestawów klocków Lego Creator o wartości 100
zł brutto (każdy zestaw)
2. Nagrody nie przekraczają wartości 760,00 zł brutto.
3. Nagroda zostanie przesłana do Laureatów w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
4.

Organizator ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród z przyczyn obiektywnych. Może też przyznać
dodatkowe nagrody uznaniowe, nie ujęte w Regulaminie konkursu.

IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Uczestnik konkursu „Zostań Kreatorem razem z Muratorem” oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcia
pracy plastycznej wykonanej przez dziecko którego jest rodzicem bądź prawnym opiekunem są jego
autorstwa i ich zamieszczanie na stronach internetowych oraz w tytułach prasowych i w Katalogach
Organizatora, a także serwisach społecznościowych nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób
trzecich, w szczególności praw autorskich i prawa do wizerunku, oraz nie są obciążone ani ograniczone na
rzecz osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem.
b. Odbierając nagrodę/nagrody–wyróżnienia uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na nadesłane
zdjęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania otrzymanych zdjęć w postaci
utrwalania i zwielokrotniania materiałów dowolną techniką przez ZPR Media S.A. w celu ich publikowania na
stronach internetowych Organizatora oraz w Katalogach i czasopismach oraz serwisach społecznościowych.
c. Nadesłane zdjęcia nie podlegają zwrotowi.

d.

e.
f.
g.

h.
i.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, który nie będzie przekazywać
danych osobowych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dn. 29.08.1997 r. O ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje
dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Przystąpienie do konkursu „Zostań Kreatorem razem z Muratorem” jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
Reklamacje należy nadsyłać pisemnie listem poleconym pod adresem organizatora: ZPR Media SA., Murator
PROJEKTY, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem: „Zostań Kreatorem razem z Muratorem” w
terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez powołana w tym celu przez Organizatora Komisję Odwoławczą.
Pełny tekst Regulaminu znajduje się na stornie internetowej Organizatora www.projekty.murator.pl
w siedzibie, przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa.

Warszawa 04.05.2016

