
Regulamin konkursu „Minionki rozrabiają na bananach Chiquita”

1. Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „Minionki rozrabiają
na  bananach  Chiquita”  (dalej  „Konkurs”)  jest  Redakcja  serwisu
www.dobredladziecka.pl (Ladidah Aleksandra Tereszczenko z siedzibą,
ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna, NIP: 951-194-66-68, Regon:
146021457 (dalej „Organizator”).
2.  Konkurs  trwa  od  26  lipca  2013  r.  do  1.08.2013  r.  do  północy.
Decyduje data dotarcia wiadomości na serwer pocztowy.
3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 1 do 15 lat (dalej
„Uczestnik”).
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie rodziny Organizatora.
6.  Zadanie  konkursowe  polega  na  samodzielnym  wykonaniu  przez
Uczestnika  pracy  plastycznej,  polegającej  na  narysowaniu  jak
bohaterowie  filmu  „Minionki  rozrabiają”  cieszą  się  po  zjedzeniu
bananów. W pracy muszą być wykorzystane co najmniej dwie naklejki
promocyjne  z  wizerunkiem  Minionków,  które  można  znaleźć  na
bananach marki Chiquita.
7. Jeden Uczestnik może wykonać dowolną ilość Prac.
8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą zawierać co
najmniej dwie naklejki  promocyjne z bananów Chiquita z wizerunkami
Minionków.
9.  Warunkiem  uczestniczenia  w  konkursie  jest  przesłanie  zdjęcia
wykonanej pracy na adres mailowy: konkurs@dobredladziecka.pl wraz z
podaniem  danych  identyfikacyjnych  (imię  i  nazwisko  Uczestnika  i
Opiekuna, wiek Uczestnika, adres e-mail).
10. Fotografie powinny być przesłane w formacie jpg.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie
dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii
łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
12.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników.
Podanie  nieprawdziwych  danych  skutkuje  odebraniem  prawa  do
nagrody.
13.  Zgłoszenie  fotografii  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z
oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie

http://www.dobredladziecka.pl/


prawa osobiste i  majątkowe do tych fotografii  i  że ponosi on wszelką
odpowiedzialność za złamanie tych praw.
14. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem
przez  Uczestnika  zgody  na  prezentowanie  zgłoszonych  fotografii  na
stronach internetowych należących do Organizatora oraz na profilu na
Facebooku i Google+.
15.  Galeria  prac  zgłoszonych  do  Konkursu  będzie  prezentowana  na
profilu  Facebook  Organizatora
http://www.facebook.com/DobreDlaDziecka .
16.  Ocena nadesłanych prac zostanie dokonana przez Jury konkursu
powołane przez Organizatora.
17.  Nagrodą  w  Konkursie  jest  5  podwójnych  zaproszeń  do  kina
Cinema City na seans 2D „Minionki rozrabiają” do wykorzystania w
dowolny dzień o dowolnej porze w każdym kinie Cinema City na terenie
Polski oraz 5 materacy do pływania z wizerunkiem Minionka. 
18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na
ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
19.  Zwycięzcy  Konkursu  nie  mogą  przenieść  prawa  do  otrzymania
nagrody na osoby trzecie.
20.  Zwycięzca  Konkursu  zostanie  ogłoszony  na  stronie
www.dobredladziecka.pl oraz na profilu Facebook i Google+ w dniu
2.08.2013 r.
21.  Zwycięzca  Konkursu  zostanie  powiadomiony  o  przyznaniu  mu
nagrody  pocztą  elektroniczną  (e-mail).  Aby  otrzymać  nagrodę,
Uczestnik  zobowiązany  jest  w  ciągu  3  dni  od  daty  otrzymania
wiadomości  przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane
adresowe.  W  przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  ze
zwycięzcą w ciągu 3 dni, lub nie podania danych adresowych do wysyłki
(lub  podania  danych  nieprawdziwych  lub  niekompletnych)  nagroda
przepada.
22. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy drogą pocztową.
23.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożność  ani
utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
nagrodzonego w Konkursie.



24.  Wysyłając  zgłoszenie  na  Konkurs  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu, a w szczególności do
publikowania imienia i wieku dziecka.
25. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail
konkursu: konkurs@dobredladziecka.pl
26.  Nadesłane  na  Konkurs  dane  osobowe  uczestników  mogą  być
przetwarzane  przez  Organizatora  wyłącznie  w  celu  wykonania  ich
obowiązków  związanych  z  Konkursem  oraz  w  celach  informacyjno-
marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o  Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  Nr  133/97,  poz.  883).
Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich
danych oraz ich poprawiania.
27. Wysłanie pracy konkursowej na adres e-mail Organizatora oznacza
akceptację  warunków  regulaminu  Konkursu  oraz  wyrażenie  zgody
Opiekuna na udział dziecka w Konkursie.


