
Regulamin konkursu „Albert w naszym przedszkolu” 

  

1. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu „Albert w naszym przedszkolu” (zwanego dalej Konkursem) jest 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 

Warszawa, www.kinodzieci.pl 

oraz  

Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maya 1, www.zakamarki.pl 

 

(zwanymi dalej łącznie Organizatorem). 

 

Partnerem konkursu jest Multikino S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 

Warszawa, www.multikino.pl 

2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa 

 

a) Przedmiotem konkursu jest stworzenie i realizacja wydarzenia, z którego powstanie 

opis oraz galeria zdjęć (zwane dalej łącznie Pracą Konkursową). Wydarzenie ma być 

zainspirowane filmem animowanym „Hokus-pokus, Albercie Albertsonie” w reżyserii 

Torill Kove lub/i książkami Gunilli Bergström o Albercie Albertsonie. 

b) Uczestnikiem Konkursu może być grupa przedszkolna lub całe przedszkole – dzieci z 

opiekunem (zwaną dalej Uczestnikiem). Przedszkole może być placówką publiczną 

lub prywatną. 

c) Celem Pracy Konkursowej jest zorganizowanie w przedszkolu dnia, dni lub tygodnia z 

Albertem Albertsonem, podczas którego Uczestnik mógłby poznać przygody Alberta i 

przeprowadzić działania z nimi związane. Organizator dopuszcza dowolną formułę 

realizacji wydarzenia (może to być wystawa prac plastycznych, stworzenie artefaktu, 

działania z dramą, teatrzyk, czytanie performatywne, dzień z hokus-pokus, krąg 

dyskusyjny lub inne).  

d) Opis powinien obejmować maksymalnie jedną stronę znormalizowanego maszynopisu 

(format A4). 

e) Galeria zdjęć powinna się składać od 5 do 15 zdjęć w formacie JPEG. Długość 

dłuższego boku powinna się mieścić pomiędzy 750 a 1050 pikseli. 

f) Aby spełnić warunek zainspirowania się filmem „Hokus-pokus, Albercie Albertsonie” 

Uczestnik powinien obejrzeć go w kinie i przedstawić Organizatorowi bilety z seansu 

(w formie ksera lub skanu dokumentu), albo – w przypadku inspiracji książkami – 

przedstawić zdjęcie ze wspólnego czytania wybranego tomu. 

g) Uczestnik może dokonać rezerwacji seansu w wybranym kinie w swoim mieście. 

Informacji o seansach można szukać na lokalnych stronach internetowych kin, na 

stronie http://www.kinodzieci.pl lub, w przypadku kin sieci Multikino, na 

www.multikino.pl. 

Książki o Albercie dostępne są w wybranych kinach sieci Multikino, na 

www.zakamarki.pl oraz w innych księgarniach internetowych i stacjonarnych, a także 

w bibliotekach. 

3. Miejsce, termin i forma składania prac konkursowych 

a) Do każdej Pracy Konkursowej powinien być dołączony wypełniony Formularz 
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Zgłoszeniowy dostępny jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

b) Mail z uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, kopią biletów z seansu 

filmowego lub zdjęciem z lektury wybranej książki o Albercie oraz załączoną Pracą 

Konkursową należy przesłać na adres: kontakt@nowehoryzonty.pl w terminie do 29 

lutego 2016 roku. 

4. Ocena Prac Konkursowych, ogłoszenie wyników i nagrody 

 

a) Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. 

b) Jury wybierze najciekawsze Prace Konkursowe, które zostaną uhonorowane 

nagrodami – jedną nagrodą główną i dowolną liczbą wyróżnień.  

c) Nagroda główna:  

- pluszowy Albert o wielkości 105 cm,  

- zaproszenie do Multikina na „Moją pierwszą wizytę w kinie” w wybranym 

kinie sieci Multikino, po uzgodnieniu terminu ze specjalistą ds. rezerwacji 

grupowych – lista kin, specjalistów i informacja o wydarzeniu znajduje się na 

www.multikino.pl 

- upominki książkowe i filmowe od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i 

Wydawnictwa Zakamarki 

d) Wyróżnienia:  

- zaproszenie do Multikina na „Moją pierwszą wizytę w kinie” w wybranym 

kinie sieci Multikino, po uzgodnieniu terminu ze specjalistą ds. rezerwacji 

grupowych – lista kin, specjalistów i informacja o wydarzeniu znajduje się na 

www.multikino.pl  

- upominki książkowe i filmowe od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i 

Wydawnictwa Zakamarki. 

e) Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. 

f) Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową. Warunkiem wysłania nagrody 

jest podanie pełnych danych adresowych i numeru telefonu po otrzymaniu maila 

informującego o wygranej. 

g) Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do 15 marca 2016 roku 

na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora. 

h) Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz 

portalach społecznościowych Organizatora. 

 

5. Inne postanowienia 

 

a) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny. 

b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i uczestnikom nie przysługuje odwołanie. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o 

ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach 

będzie informował na swoich stronach: www.kinodzieci.pl, www.zakamarki.pl, 

www.multikino.pl. 

d) Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

opublikowanie Pracy Konkursowej, nazwy placówki i miejscowości zamieszkania 

oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w 

publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego 

przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz promocji 

Konkursu. 

e) Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
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danych osobowych oraz Pracy Konkursowej do celów Konkursu oraz do 

usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu 

do nich i do ich poprawiania. 

f) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Pracy 

Konkursowej. 

g) Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy 

Konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a 

w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach 

Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji. 

h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Pracy 

Konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie jej na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej udostępniania. 

i) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników 

praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia 

Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych. 

 


