
 
 

Regulamin 
 

Wakacyjne łamigłówki Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 

 
1. Organizator konkursu 

 
Organizatorem konkursu „Wakacyjne łamigłówki Festiwalu Filmowego Kino Dzieci” (zwanego 

dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 

1, www.kinodzieci.pl (zwane dalej łącznie Organizatorem). 

 
2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa 

 
a) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie części lub wszystkich zadań zamieszczonych na 
stronach druku „Wakacyjne łamigłówki Festiwalu Filmowego Kino Dzieci dla ciekawskich”, 
zwanego dalej Gazetką, przygotowanego przez Organizatora. Gazetkę można znaleźć w 
kilkunastu miastach i kinach biorących udział w festiwalu oraz w innych instytucjach kultury, 
o ile Gazetka będzie szerzej kolportowana, lub wydrukować z pliku PDF na stronie 
www.kinodzieci.pl 
 
b) Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci do 12 roku życia. Każde dziecko może przesłać 
maksymalnie dwa egzemplarze Gazetki, zwane dalej Pracami Konkursowymi. 
 
c) Prace Konkursowe należy przesyłać pocztą na adres podany w nagłówku Gazetki – Festiwal 
Filmowy Kino Dzieci, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 
(siedziba Organizatora) do dnia 1.09.2017. 
 
e) Warunkiem przyjęcia Pracy Konkursowej i jej udziału w Konkursie jest wypełniona na 
ostatniej stronie metryczka zawierająca imię, nazwisko, wiek dziecka, Uczestnika Konkursu, 
oraz imię, nazwisko, adres mailowy jego opiekuna. 
 
 

3. Ocena Prac Konkursowych, ogłoszenie wyników i nagrody 
 
a) Wśród Prac Konkursowych spełniających wymogi konkursu Jury powołane przez 
Organizatora wylosuje prace, których autorzy zostaną nagrodzeni. 
 
b) Wylosowane przez Jury Prace Konkursowe zostaną uhonorowane równorzędnymi 
nagrodami ufundowanymi przez Organizatora. Nagrodami będą płyty DVD oraz bilety 
wstępu na wybrany seans w ramach 4. Festiwalu (który odbędzie się w dn. 23.09-01.10.2017 
w kilkunastu kinach w Polsce). Bilet wstępu dotyczyć będzie seansu w kinie w mieście, w 
którym mieszka Uczestnik, o ile Festiwal będzie się w nim odbywać. Jeden nagrodzony 
Uczestnik może otrzymać jeden dwuosobowy bilet. W przypadku braku biletów na wybrany 
przez Uczestnika seans kino w danym mieście może zaproponować inny termin lub tytuł z 
programu Festiwalu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do kina. 
 
c) Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. 



 
 

 
 
d) Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do 15.09.2016 roku na 
stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora. 
 
e) Zwycięskie Prace Konkursowe mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych Organizatora. 
 
 

4. 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 stronie www.kinodzieci.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, swojego imienia, nazwiska 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 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. 


