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Regulamin konkursu „Żubr Pompik i …” 

  
1. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu „Żubr Pompik i ...” (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Nowe 

Horyzonty z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, www.kinodzieci.pl 

oraz  

Egofilm Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22 lok. 10, 03-741 Warszawa, www.egofilm.com.pl, 

www.zubrpompik.pl.  

 

(zwanymi dalej łącznie Organizatorem). 

 

2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa 

 

a) Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej (zwanej dalej Pracą Konkursową), 

polegającej na dokończeniu komiksu z karty konkursowej zamieszczonej na stronie 

www.kinodzieci.pl. 

b) Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku od 4 do 12 lat, które za pośrednictwem 

opiekuna dostarcza pracę konkursową na zasadach określonych w punkcie 3. 

3. Miejsce, termin i forma składania prac konkursowych 

a) Pracę Konkursową należy przesłać w formie zdjęcia lub skanu (akceptowane formaty plików: 

JPG, PNG, PDF) do 15 września 2017 na adres mailowy kontakt@nowehoryzonty.pl.  

b) Mail należy zatytułować „Żubr Pompik konkurs”, a w jego treści oprócz załącznika powinny 

znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika Konkursu, imię i 

nazwisko Opiekuna, miejsce zamieszkania Uczestnika (miejscowość). 

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 – 

trzema nagrodami głównymi i jednym wyróżnieniem.  

c) Nagroda główna:  

- zestaw książek o przygodach Żubra Pompika i gadżetów do serialu;  

- zaproszenie do Kina Muranów w Warszawie na uroczysty pokaz odcinków serialu 

„Żubr Pompik” z udziałem twórców, na którym nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień 

(30 września 2017 roku w ramach 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci);  

- upominki filmowe od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty; 

d) Wyróżnienie:  

- dwie książki o przygodach Żubra Pompika. 

- zaproszenie do Kina Muranów w Warszawie na uroczysty pokaz odcinków serialu 

Żubr Pompik z udziałem twórców, na którym nastąpi wręczenie nagród i wyróżnienia 

(30 września 2017 roku w ramach 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci). 

e) Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną poinformowani o 

wygranej drogą mailową do 26 września. 

f) Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystym pokazie serialu „Żubr Pompik” podczas 

4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w Warszawie (30 września) lub wysłane do laureatów 
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drogą pocztową (po zakończeniu Festiwalu, tj. po 1 października 2017). Warunkiem wysłania 

nagrody jest poinformowanie Organizatora o niemożności wzięcia udziału w pokazie 

odcinków serialu „Żubr Pompik” i podanie pełnych danych adresowych oraz numeru telefonu 

w odpowiedzi na maila informującego o wygranej. 

g) Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej podczas wręczenia nagród 30 

września oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora 1 

października 2017 roku. 

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 stronie: www.kinodzieci.pl. 

d) Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik i jego opiekun wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu i ich 

opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie Pracy Konkursowej, imienia oraz nazwiska 

uczestnika, 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. 
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