Zmiana Regulaminu konkursu, pt.: „Urodziny Elmera”,
opublikowanego dnia 10 lutego 2019 roku na stronie https://publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli

W związku z dużą liczbą zgłoszeń dokonanych przez Przedszkola w ramach konkursu, pt.: „Urodziny
Elmera” i możliwością propagowania dzięki temu konkursowi czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
Organizator podjął decyzję o nieograniczaniu liczby Przedszkoli, które mogą wziąć udział w zabawie, a także o
urozmaiceniu materiałów dydaktyczno – reklamowych służących wykonaniu zadania konkursowego, które zostaną
do Przedszkoli rozesłane. W związku z tym udział konkursie będzie mogło wziąć każde Przedszkole, które wyśle
formularz konkursowy !
Z uwagi na powyższe, zmianie ulega Regulamin konkursu pt.: „Urodziny Elmera”, opublikowanego dnia
10 lutego 2019 roku na stronie https://publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli, zwanego dalej „Regulaminem” w ten
sposób, że:
§1
Zmienia się punkt 2.2. Regulamin poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„2.2. Do Konkursu zostanie zakwalifikowane każde Przedszkole, które w terminie do 20 marca 2019 roku prześle
prawidłowo wypełnione zgłoszenie na adres mailowy: konkurs@publicat.pl, w temacie wpisując: Konkurs „Urodziny
Elmera”. O zakwalifikowaniu danego Przedszkola do Konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia na pocztę
elektroniczną Organizatora.”
§2
Zmienia się punkt 3.1. Regulamin poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„3.1. Zakwalifikowane Przedszkola otrzymają od Organizatora dwa zestawy materiałów dydaktyczno –
reklamowych z postacią Elmera stanowiące materiał pomocniczy dla przygotowania materiału konkursowego. W
skład I zestawu wchodzi: książka „Urodziny Elmera”, książka „Elmer”, nalepki, instrukacja wykonania urodzinowej
czapki oraz kolorowanki, a II zestawu: inne niż w zestawie I dwie książki z serii Elmer. Zestawy zostaną wysłane
do Przedszkoli do dnia 30 marca 2019 roku. Po zakończeniu Konkursu materiały dydaktyczno – konkursowe nie
podlegają zwrotowi.”
§3
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§4
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie https://publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli.
§5
Tekst jednolity Konkursu stanowi, uwzględniająca zmiany z § 1 posiada następującą treść:
REGULAMIN KONKURSU „Urodziny Elmera”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy
ul. Chlebowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000 zł (w całości opłaconym), BDO:
000108370, NIP: 7822282471.
1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.
1.3. Konkurs ma na celu promocję dzieł literackich, a także popularyzację czytelnictwa wśród dzieci w wieku
przedszkolnym i jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki.

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony od okresie od 10.02.2019 roku do 20.05.2019 roku.
1.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu dnia 03.06.2019 roku na stronie internetowej
Organizatora dostępnej pod adresem: publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli.
1.6. Konkurs kierowany jest do przedszkoli publicznych i niepublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe Dz. U. z 2018, poz. 996 t.j. (dalej „Przedszkola”).
1.7. Przez Uczestnika Konkursu rozumie się osobę, która jest uprawniona do działania w imieniu i na rzecz
Przedszkola, która zgłasza pracę dzieci lub dziecka ze swojej placówki do Konkursu (dalej „Uczestnik”).
1.8. W konkursie może wziąć udział każde Przedszkole, z wyłączeniem tych w których członkami zespołu są
pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
1.9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
1.10. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: KWALIFIKACJA DO KONKURSU.
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział Przedszkola, które zostaną do niego zakwalifikowane.
2.2. Do Konkursu zostanie zakwalifikowane każde Przedszkole, które w terminie do 20 marca 2019 roku prześle
prawidłowo wypełnione zgłoszenie na adres mailowy: konkurs@publicat.pl, w temacie wpisując: Konkurs „Urodziny
Elmera”. O zakwalifikowaniu danego Przedszkola do Konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia na pocztę
elektroniczną Organizatora.
2.3. Przedszkola zakwalifikowane do Konkursu zostaną powiadomione przez Organizatora drogą mailową. Lista
zakwalifikowanych Przedszkoli zostanie opublikowana na stronie: publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli.
2.4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest zakwalifikowanie co najmniej 3 Przedszkoli.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: WYKONANIE KONKURSU.
3.1. Zakwalifikowane Przedszkola otrzymają od Organizatora dwa zestawy materiałów dydaktyczno – reklamowych
z postacią Elmera stanowiące materiał pomocniczy dla przygotowania materiału konkursowego. W skład I zestawu
wchodzi: książka „Urodziny Elmera”, książka „Elmer”, nalepki, instrukacja wykonania urodzinowej czapki oraz
kolorowanki, a II zestawu: inne niż w zestawie I dwie książki z serii Elmer. Zestawy zostaną wysłane do Przedszkoli
do dnia 30 marca 2019 roku. Po zakończeniu Konkursu materiały dydaktyczno – konkursowe nie podlegają
zwrotowi.
3.2. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego polega na łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a. stworzenie przez dzieci danego, zakwalifikowanego Przedszkola dzieła w dowolnej formie (np. rysunek,
melodia, nagranie muzyczne, fotografia) przedstawiającego imprezę urodzinową słonia Elmera – bohatera
książek o tym samym tytule wydawanym przez Organizatora pod marką Papilon dalej „Dzieło”,
b. przesłanie Dzieła na adres e-mail Organizatora: konkurs@publicat.pl; w terminie do dnia 20.05.2019 roku
wraz z podaniem danych adresowych Przedszkola,
c. w przypadku, gdy Dzieło zawiera wizerunki dzieci lub osób dorosłych, Uczestnik zobowiązuje się dołączyć
do przesłanej pracy formularze zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób wskazanych w Dziele.
Zgłoszenia, które nie będą spełniały powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
3.3. Przesłanie Dzieła w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
jako Uczestnik na warunki regulaminu Konkursu.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Nagrodą główną za najlepsze Dzieło w Konkursie jest zestaw książek wydawanych przez Organizatora o
łącznej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Ponadto Organizator wybierze spośród pozostałych
zgłoszeń trzy Dzieła, które będą wyróżniały się kreatywnością i przyzna za każdą z nich wyróżnienie w postaci
zestawu książek wydawanych przez Organizatora o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4.2. Wypełnienie obowiązków podatkowych z tytułu otrzymania nagrody spoczywa na właściwym Przedszkolu.

4.3. Wyboru najlepszych Dzieł w Konkursie dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której
będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu,
w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. ocena Dzieła, według kryteriów, o których mowa w pkt. 4.4.,
c. przyznawanie nagród,
d. udział w wydawaniu nagród,
e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
4.4. Komisja dokona wyboru najlepszych Dzieł oceniając zgłoszenia według kryterium oryginalności i
niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.
4.5.
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5. ODBIÓR NAGRÓD
5.1. Nagrody zostaną wysłane na koszt własny Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy
Przedszkoli podane w formularzu zgłaszającym uczestnictwo w Konkursie.
5.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Przedszkola i Uczestników postanowień Regulaminu
Konkursu.
5.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich
ekwiwalentu pieniężnego.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od
Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzone Przedszkole w ciągu miesiąca,
prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Dzieło jest autorstwa dzieci z Przedszkola i
nie narusza ono żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych
roszczeń osób trzecich.
6.2. Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych Dzieł oraz całość autorskich praw
majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych –stanowiących
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na następujących, znanych w chwili wydania nagrody, polach eksploatacji:
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utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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c.

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,
remitowanie,

rozpowszechnianie

w

prasie,
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na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
d.

modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,

e.

swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy,
promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,

f.

modyfikowanie odpowiedzi w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych
elementów odpowiedzi lub całości.

6.2. Laureatom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu
eksploatacji.
6.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Dzieł, odpowiedniego opracowywania
Dzieł. Zgłoszenie Dzieła do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonego Dzieła w terminie
wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła jako utworu.
6.4. Na żądanie Organizatora, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę
potwierdzającą przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła na Organizatora, uwzględniającą założenia
Regulaminu i punkty wskazane powyżej.
7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Przedszkola oraz
adres do kontaktu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
7.4. Decyzja Komisji konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji
Komisji konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci
Internet.
8.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów
technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub
błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po
transmisji.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
9.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.
9.2. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora
można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl.
9.3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących Uczestnika w celu przeprowadzenie
konkursu i przekazania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu
administratora danych jakim jest możliwość komunikacji z Uczestnikami konkursu, a ponadto dane te mogą
być także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
9.4. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom
Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatora usługi
informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, a także usługi pocztowe.
9.5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe
jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu.
9.6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym
zakresie uniemożliwi zidentyfikowanie osób zgłaszających Przedszkole do udziału w Konkursie, a następnie
wyłonienia laureata i przekazania nagrody.
9.7. Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora:
a)

prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestnik Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie dane
osobowe Organizator przechowuje,

b)

prawo do sprostowania danych: Uczestnik Konkursu może żądać poprawienia swoich danych osobowych,
jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,

c)

prawo do ograniczenia danych: Uczestnik Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jego danych
osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,

d)

prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestnik konkursu może żądać usunięcia swoich
danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestnik Konkursu nie może
skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych
roszczeń związanych z Konkursem.

9.8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
Nie będą podlegały profilowaniu.
9.9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator przetwarzał dane osobowe w sposób
niezgodny z prawem.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul.
Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin będzie również dostępny w siedzibie Publicat S.A. oraz stronie:
publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na
plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.
10.2. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
10.4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora.
10.5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest
do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
10.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę
trzecią.
Wersja Regulaminu Konkursu z dnia 20.03.2019 r.

Załączniki do Regulaminu z dnia 20.03.2019 r.
1.

Formularz zgłoszeniowy dla Przedszkoli.

2.

Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku.

REGULAMIN KONKURSU „Urodziny Elmera”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy
ul. Chlebowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000 zł (w całości
opłaconym), BDO: 000108370, NIP: 7822282471.
1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.
1.3. Konkurs ma na celu promocję dzieł literackich, a także popularyzację czytelnictwa wśród dzieci w wieku
przedszkolnym i jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki,
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 10.02.2019 roku do 20.05.2019 roku.
1.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu dnia 03.06.2019 roku na stronie internetowej
Organizatora dostępnej pod adresem: publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli.
1.6. Konkurs kierowany jest do przedszkoli publicznych i niepublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe Dz. U. z 2018, poz. 996 t.j. (dalej „Przedszkola”).
1.7. Przez Uczestnika Konkursu rozumie się osobę, która jest uprawniona do działania w imieniu i na rzecz
Przedszkola, która zgłasza pracę dzieci lub dziecka ze swojej placówki do Konkursu (dalej „Uczestnik”).
1.8. W konkursie może wziąć udział każde Przedszkole, z wyłączeniem tych w których członkami zespołu są
pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
1.9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
1.10. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: KWALIFIKACJA DO KONKURSU.
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział Przedszkola, które zostaną do niego zakwalifikowane.
2.2. Do Konkursu zostanie zakwalifikowane pierwszych 70 Przedszkoli, które w terminie do 20 marca 2019 roku
prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie na adres mailowy: konkurs@publicat.pl, w temacie Konkurs „Urodziny
Elmera”. O zakwalifikowaniu danego Przedszkola do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
2.3. Przedszkola zakwalifikowane do Konkursu zostaną powiadomione przez Organizatora drogą mailową. Lista
zakwalifikowanych Przedszkoli zostanie opublikowana na stronie: publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli
2.4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest zakwalifikowanie co najmniej 3 Przedszkoli.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: WYKONANIE KONKURSU.
3.1. Zakwalifikowane Przedszkola otrzymają od Organizatora materiały dydaktyczno – reklamowe z postacią
Elmera stanowiące materiał pomocniczy dla przygotowania materiału konkursowego. W skład każdego zestawu
wchodzi: książka „Urodziny Elmera”, książka „Elmer”, nalepki, instrukacja wykonania urodzinowej czapki oraz
kolorowanki. Zestawy zostaną wysłane do Przedszkoli do dnia 30 marca 2019 roku. Po zakończeniu Konkursu
materiały dydaktyczno – konkursowe nie podlegają zwrotowi.
3.2. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego polega na łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a. stworzenie przez dzieci danego, zakwalifikowanego Przedszkola dzieła w dowolnej formie (np. rysunek,
melodia, nagranie muzyczne, fotografia) przedstawiającego imprezę urodzinową słonia Elmera – bohatera
książek o tym samym tytule wydawanym przez Organizatora pod marką Papilon dalej „Dzieło”,
b. przesłanie Dzieła na adres e-mail Organizatora: konkurs@publicat.pl; w terminie do dnia 20.05.2019 roku
wraz z podaniem danych adresowych Przedszkola,
c. w przypadku, gdy Dzieło zawiera wizerunki dzieci lub osób dorosłych, Uczestnik zobowiązuje się dołączyć
do przesłanej pracy formularze zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób wskazanych w Dziele.
Zgłoszenia, które nie będą spełniały powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

3.3. Przesłanie Dzieła w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie
zgody jako Uczestnik na warunki regulaminu Konkursu.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Nagrodą główną za najlepsze Dzieło w Konkursie jest zestaw książek wydawanych przez Organizatora o
łącznej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Ponadto Organizator wybierze spośród pozostałych
zgłoszeń trzy Dzieła, które będą wyróżniały się kreatywnością i przyzna za każdą z nich wyróżnienie w postaci
zestawu książek wydawanych przez Organizatora o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4.2. Wypełnienie obowiązków podatkowych z tytułu otrzymania nagrody spoczywa na właściwym Przedszkolu.
4.3. Wyboru najlepszych Dzieł w Konkursie dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której
będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu
Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. ocena Dzieła, według kryteriów, o których mowa w pkt. 4.4.,
c. przyznawanie nagród,
d. udział w wydawaniu nagród,
e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
4.4. Komisja dokona wyboru najlepszych Dzieł oceniając zgłoszenia według kryterium oryginalności i
niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.
4.5.
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5. ODBIÓR NAGRÓD
5.1. Nagrody zostaną wysłane na koszt własny Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy
Przedszkoli podane w formularzu zgłaszającym uczestnictwo w Konkursie.
5.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Przedszkola i Uczestników postanowień
Regulaminu Konkursu.
5.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich
ekwiwalentu pieniężnego.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od
Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzone Przedszkole w ciągu
miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Dzieło jest autorstwa dzieci z Przedszkola i
nie narusza ono żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych
roszczeń osób trzecich.
6.2. Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych Dzieł oraz całość autorskich praw
majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych –
stanowiących
o
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na następujących, znanych w chwili wydania nagrody, polach eksploatacji:
a.

utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b.

wprowadzanie

do

obrotu

oryginału

Dzieła

oraz

jego

opracowaniami

albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu
oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),
c.

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,
remitowanie,

rozpowszechnianie

w

prasie,

w

sieci

internetowej,

na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
d.

modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,

e.

swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy,
promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,

f.

modyfikowanie odpowiedzi w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub
części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji
poszczególnych elementów odpowiedzi lub całości.

6.2. Laureatom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu
eksploatacji.
6.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Dzieł, odpowiedniego opracowywania
Dzieł. Zgłoszenie Dzieła do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonego Dzieła w
terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła jako
utworu.
6.4. Na żądanie Organizatora, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę
potwierdzającą przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła na Organizatora, uwzględniającą założenia
Regulaminu i punkty wskazane powyżej.
7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Przedszkola oraz
adres do kontaktu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
7.4. Decyzja Komisji konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o
decyzji Komisji konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci
Internet.
8.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów
technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub
błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po
transmisji.
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
9.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.
9.2. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora
można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl.
9.3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących Uczestnika w celu przeprowadzenie
konkursu i przekazania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu

administratora danych jakim jest możliwość komunikacji z Uczestnikami konkursu, a ponadto dane te mogą
być także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
9.4. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom
Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatora usługi
informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
9.5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe
jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu.
9.6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym
zakresie uniemożliwi zidentyfikowanie osób zgłaszających Przedszkole do udziału w Konkursie, a następnie
wyłonienia laureata i przekazania nagrody.
9.7. Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora:
a)

prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestnik Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie
dane osobowe Organizator przechowuje,

b)

prawo do sprostowania danych: Uczestnik Konkursu może żądać poprawienia swoich danych
osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,

c)

prawo do ograniczenia danych: Uczestnik Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jego danych
osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,

d)

prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestnik konkursu może żądać usunięcia swoich
danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestnik Konkursu nie może
skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie
ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

9.8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
Nie będą podlegały profilowaniu.
9.9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator przetwarzał dane osobowe w sposób
niezgodny z prawem.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul.
Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin będzie również dostępny w siedzibie Publicat S.A. oraz stronie:
publicat.pl/konkursdlaprzedszkoli. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym
na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.
10.2. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
10.4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora.
10.5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony
jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
10.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę
trzecią.
Wersja Regulaminu Konkursu z dnia 10.02.2019 r.

Załączniki do Regulaminu z dnia 10.02.2019 r.
1.

Formularz zgłoszeniowy dla Przedszkoli.

2.

Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku.

