
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

§ 1 

Organizator i czas trwania konkursu 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie 
plastycznym (dalej „Konkurs”), do którego udziału wymagane jest pozyskanie dowolnej 
kolorowanki Wydawnictwa Ferment. 

2. Wydawcą książeczek i  Organizatorem Konkursu jest FERMENT  sp.  z  o.o. z siedzibą 
w Kielcach 25-528, ul. Zagnańska 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
w Kielcach pod nr KRS: 0000215642, NIP: 9591651514, REGON: 292895157, wysokość 
kapitału zakładowego 300.000,00 zł (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.09.2021 r. i trwać będzie do dnia 05.11.2021 r. 
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej na temat „Nie pozwólmy im wyginąć!”, 

dowolną techniką w formacie A4, samodzielnie przez małoletnich, gdzie na zasadach 
określonych w niniejszym          Regulaminie          wybrani          Uczestnicy          otrzymają          
nagrody i wyróżnienia. 

 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie małoletni, którzy przed upływem terminu 
na składanie prac konkursowych nie ukończyli 18 roku życia (dalej „Uczestnik”). 

2. Udział w Konkursie może się odbyć jedynie za uprzednią zgodą rodzica, któremu przysługuje 
władza rodzicielska lub opiekuna prawnego małoletniego z udzieleniem jednoczesnej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Zgoda powinna być wyrażona na piśmie 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu zobowiązany jest to pisemnego 
przeniesienia własności majątkowych praw autorskich do poszczególnej pracy plastycznej 
na rzecz Organizatora według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 
i na zasadach opisanych w § 9. 

 

§ 3 
Przebieg Konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 na temat: 

„Nie pozwólmy im wyginąć!” 

b) umieszczenie na odwrocie wykonanej pracy w sposób czytelny danych: imię i nazwisko 
autora, wiek oraz adres zamieszkania, 

c) przyklejenie na odwrocie pracy wyciętego z książeczki/kolorowanki loga Wydawnictwa 
Ferment, 

d) wyrażenie zgody przez jednego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska bądź 
opiekuna prawnego zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 1 
do Regulaminu, 

e) dostarczenie     za     pośrednictwem     poczty,     firmy     kurierskiej     bądź     osobiście 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2021 r. do siedziby Organizatora wykonanej 
pracy plastycznej wraz z wyżej wskazanym opisem, Kuponem oraz zgodą rodzica bądź 
opiekuna prawnego (Załącznik nr 1). 



2. Przy obliczaniu terminu dostarczenia prac plastycznych brany jest pod uwagę wyłącznie dzień 
ich doręczenia do siedziby Organizatora. Prace, które wpłyną po dniu 05.11.2021 r. nie będą 
brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu. 

3. Prace nadesłane bez któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 elementów, nie będą brane pod 
uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
5. Dostarczone do Organizatora prace nie będą zwracane. 

§ 4 

Nagrody 

Nagrodami w konkursie są: 
1) za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 80 zł. – szt. 1, 
2) za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 70 zł – szt. 1, 
3) za zajęcie III miejsca –nagroda o wartości 60 zł – szt. 1, 
4) wyróżnienia – nagrody o łącznej o wartości 250 zł – szt. 5. 

§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wyboru ośmiu najciekawszych prac, w tym trzech prac nagrodzonych nagrodami 1), 2), 3) 
dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac według swobodnego uznania zgodnie z kryteriami 
określonymi poniżej. 

3. Komisja Konkursowa oceniając prace kieruje się następującymi kryteriami: zgodność pracy 
z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, estetyka pracy i inwencja twórcza. 
Komisja Konkursowa sporządzi protokół, podpisany przez jej członków, zawierający 
rozstrzygnięcie Konkursu, w terminie 14 dni od jego zakończenia. 

4. Decyzja Komisji Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na profilu FB Wydawnictwa Ferment. 

§ 6 
Odbiór nagrody 

1. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 03.12.2021r. do zwycięzców kurierem lub za 
pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru na adres podany na odwrocie pracy 
konkursowej. Przekazywanie nagród odbywać się będzie na koszt Organizatora. 

2. W przypadku nieudanej próby doręczenia nagrody w sposób określony w ust. 1 oraz 
niezgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody w ciągu 6 tygodni od daty ogłoszenia 
wyników, Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrodę i nagroda pozostaje własnością 
Organizatora. 

3. Za moment dostarczenia nagrody uznaje się: 
a) w przypadku udanego doręczenia przesyłki – datę potwierdzenia odbioru przesyłki; 

b) w przypadku odbioru osobistego – datę odbioru nagrody wynikającą z protokołu 
przekazania nagrody. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych 
służących do identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych oraz za wynikające 
z tego nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody. 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zmiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub nagrodę 
pieniężną. 

 

§ 7 

Reklamacje 



1. Wszelkie reklamacje (dalej „Reklamacja”) dotyczące Konkursu należy przesłać w formie 
pisemnej, listem poleconym do Organizatora na adres: FERMENT sp. z o.o. w Kielcach, 
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Reklamacja” w terminie 
14 dni od dnia wykrycia podstaw do wniesienia reklamacji, nie później jednak niż do końca 
miesiąca w którym została ogłoszona lista zwycięzców na naszym profilu FB, której dotyczy 
Reklamacja. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminów nie będą rozpatrywane. 
Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty wniesienia 
Reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres oraz tytuł 
książeczki, której dotyczy konkurs i powód reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie 
poinformowany na podany przez niego w reklamacji adres w nieprzekraczalnym terminie 21 
dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

§ 8 

Dane osobowe 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora oraz podmioty współpracujące przy obsłudze Konkursu, w zakresie niezbędnym 
do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm). 

2. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych osobowych, 
o których mowa w § 3 ust 3 jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów 
związanych z realizacją niniejszego Konkursu Organizatora. Każdy uczestnik ma prawo 
wglądu w swoje dane, ich poprawiania, zmiany lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 
poz. 926, ze zm). 

 

§ 9 

Prawa autorskie i prawo korzystania 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich pracy na 
rzecz Organizatora. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie zostaną 
zwrócone autorom. Prace mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora. 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania 
prac w sposób wyżej opisany. 

2. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez 
Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw 
autorskich osób trzecich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez 
uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego 
wynagrodzenia, w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; dokonywania zmian i wykorzystania fragmentów utworów; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 
Uczestników Konkursu. 
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.ferment.pl. 
3. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 
4. Regulamin niniejszy dotyczy Konkursu plastycznego ogłoszonego na profilu FB 
Wydawnictwa Ferment. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne 
od podatku dochodowego są wartości wygranych w niniejszym konkursie. 
6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego 
regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne miejscowo właściwe według 
obowiązujących przepisów prawa. 

http://www.ferment.pl/


Załącznik nr 1 – „Zgoda rodzica/opiekuna prawnego” 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 
na udział w konkursie plastycznym, 

przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika 
oraz rozpowszechnianie przesłanej pracy 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział 

…………………………………………………………………………………………………… 

           (imię, nazwisko i wiek autora pracy) 

…………………………………………………………………………………………………… 

w konkursie plastycznym ogłoszonym w książeczce edukacyjnej: 

„Nie pozwólmy im wyginąć” 

organizowanym przez FERMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-528, ul. Zagnańska 61, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy w Kielcach pod nr KRS: 0000215642,  NIP: 
9591651514, REGON: 292895157, wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł i oświadczam, 
że przenoszę na FERMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa autorskie majątkowe do 
dzieła, które stanowi pracę biorącą udział w Konkursie na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty 
współpracujące przy obsłudze Konkursu, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm). 

 

Jednocześnie informuję, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym 
na stronie www.ferment.pl 

 

………………………………….……………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy) 

 

Dane adresowe Uczestnika: 

…………………..……………………………………………………………… 
…………………..……………………………………………………………… 
…………………..……………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………… 

http://www.ferment.pl/

