
REGULAMIN KONKURSU „KINO DZIECI I VOX” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153), przy ul. 

Zamenhofa 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

oraz rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000162000, NIP 5252271014, REGON 015503904 (dalej: 

„Organizator”).  

2. Współorganizatorem Konkursu jest Meble VOX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 

Czerwonaku, ul. Gdyńska 143, 62 – 004 Czerwonak, 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: 0000560558, NIP: 7820021192, REGON: 

631035843 (dalej: „Współorganizator”).  

 

II. CZAS TRWANIA 

 

Konkurs organizowany jest w dniach od 14 września 2018 roku do dnia 14 października 

2018 roku.  

 

III. ZASIĘG TERYTORIALNY 

 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Konkursu zamieszkali na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikami Konkursu są dzieci wraz  ze swoim opiekunem prawnym, który wyraża 

zgodę na udział dziecka w Konkursie lub całe rodziny (dalej: „Uczestnik Konkursu”).  

2. Zgłoszenia Uczestnika Konkursu będącego dzieckiem dokonuje jego opiekun prawny; 

zgłoszenia rodziny dokonuje jeden z członków rodziny (dalej: „Zgłaszający do 

Konkursu”). 

3. Zgłaszającym do Konkursu musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych.   

4. Zgłoszenie do Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami pkt. V ust. 2 – 8. 

5. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

Konkursu i postanowień niniejszego regulaminu. Niespełnienie przez Uczestnika 

Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie 



niezakwalifikowaniem Pracy Konkursowej do Konkursu lub utratą prawa do 

otrzymania nagrody w Konkursie.  

 

V. ZASADY KONKURSU – PRACA KONKURSOWA 

 

1. Przedmiotem Konkursu są makiety pokoju ulubionego bohatera filmowego 

Uczestnika Konkursu, wykonane samodzielnie, dowolną techniką, przy wykorzystaniu 

różnorodnych materiałów plastycznych (np. wycinanek, pudełek, kartonu, tektury, 

styropianu, itp.) – dalej: „Praca Konkursowa”.  

2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie fotografii Pracy Konkursowej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

voxkonkurs@nowehoryzonty.pl wraz z krótkim opisem ulubionego bohatera 

filmowego Uczestnika Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wraz z przesłaną fotografią Pracy Konkursowej i opisem, Zgłaszający do Konkursu 

zobowiązany jest podać następujące dane:  

a) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) Uczestnika Konkursu,  

b) telefon kontaktowy Zgłaszającego do Konkursu, 

c) kontaktowy adres e – mail Zgłaszającego do Konkursu, 

d) adres do korespondencji. 

4. Zgłoszenie należy przesłać w terminie od 14 września 2018 roku do 14 października 

2018 roku.   

5. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę 

Konkursową.  

6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne: 

a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o własnym autorstwie 

fotografii Pracy Konkursowej i przysługujących mu wszelkich prawach autorskich 

do fotografii oraz nieograniczonym uprawnieniu do dysponowania nią, 

b) z wyrażeniem nieodpłatnej zgody przez Uczestnika Konkursu na publikację przez 

Organizatora lub Współorganizatora fotografii Pracy Konkursowej lub jej 

fragmentu w Internecie, zgodnie z ppkt c).  

c) z udzieleniem przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi i Współorganizatorowi 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej upoważniającej Organizatora i 

Współorganizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich 

do fotografii Pracy Konkursowej lub jej fragmentu na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (kopiowania) fotografii 
Pracy Konkursowej  - wytwarzanie i zwielokrotnianie w całości lub 
części określoną (każdą) techniką i w dowolnym materiale 
egzemplarzy fotografii Pracy Konkursowej, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową oraz powielanie w formie elektronicznej; 

2) rozpowszechnianie fotografii Pracy Konkursowej w sieci Internet, 
w szczególności w mediach społecznościowych (Facebook, 
Instagram) oraz w sieciach zamkniętych, przesyłanie przy 
wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku; 



3) wykorzystanie fotografii Pracy Konkursowej we wszelkich 
materiałach promocyjno-reklamowych pod marką Organizatora 
lub Współorganizatora; 

4) prezentacja i udostępnianie fotografii Pracy Konkursowej 
wybranym przez Organizatora lub Współorganizatora osobom i 
podmiotom oraz w środkach masowego przekazu, w tym w sieci 
Internet, w szczególności w mediach społecznościowych 
(Facebook, Instagram).   

7. W przypadku niezgodności oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 ppkt a) z 

rzeczywistym stanem, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich 

kosztów poniesionych przez Organizatora lub Współorganizatora tytułem 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz naprawienia powstałej u Organizatora lub 

Współorganizatora szkody.  

8. Zgłoszenia Prac Konkursowych dokonane niezgodnie z niniejszym regulaminem nie 

będą podlegały zakwalifikowaniu do Konkursu.  

9. Zgłoszone Prace Konkursowe oceniane będą przez wybranych przedstawicieli 

Organizatora i Współorganizatora pod kątem oryginalności oraz zgodności z 

założeniami konkursu. 

10. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną najpóźniej do dnia 30 października na 

stronie internetowej pod adresem: www.kinodzieci.pl 

 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Najciekawsza praca zostanie nagrodzona voucherem o wartości 5000 zł na zakup 

dowolnych mebli i artykułów dekoracyjnych marki VOX. Z kolei autorzy 5 

wyróżnionych projektów otrzymają vouchery o wartości 500 zł na produkty VOX. 

W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość vouchera, różnica nie 

będzie zwracana. Natomiast jeżeli wartość zakupionego towaru przewyższy wartość 

vouchera, wówczas posiadacz vouchera zobowiązany będzie do uiszczenia różnicy.  

2. Regulamin i szczegóły na temat konkursu znajdują się na www.kinodzieci.pl. 

3. Zwycięzca konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 11,11% 

nagrody głównej, która zostanie przeznaczona na uregulowanie zobowiązań 

publiczno-prawnych.  

4. Uczestnicy Konkursu będący autorami wybranych Prac Konkursowych otrzymają 

dodatkowe nagrody w postaci gadżetów, płyt DVD lub upominków z logo „Kino 

Dzieci”.  

5. Nagrody przesłane zostaną za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy 

kurierskiej na wskazany przez Zgłaszającego do Konkursu adres.  

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, a nagrody rzeczowe na ich 

równowartość pieniężną.  

 

VII. DANE OSOBOWE 

 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 



a)  spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, 

b)  zapoznał się z niniejszym regulaminem, 

c)  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu do 

korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu przez Organizatora lub podmioty 

przez Organizatora upoważnione w celu, o którym mowa w ust. 4.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Konkursu 

może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem 

e-mail:  joanna.staros@snh.org.pl 692 424 721 lub pisemnie na adres siedziby 

Organizatora. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności 

ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród i przeprowadzenia ewentualnego 

postępowania dotyczącego zgłoszonego zastrzeżenia. Dane osobowe mogą być 

również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe 

Uczestnika Konkursu we wskazanych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w 

stosunku do danych Uczestnika Konkursu istnieją dla niego ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

Uczestnika Konkursu lub dane Uczestnika Konkursu będą Administratorowi 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń. 

6. Uczestnik Konkursu ma: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do usunięcia danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych, 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie przez Uczestnika Konkursu jego danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

VIII. ZASTRZEŻENIA  

 

1. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników 

Konkursu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: 

voxkonkurs@nowehoryzonty.pl, nie później niż po upływie 14 dni od daty 

zakończenia Konkursu. 

2. Zgłoszenie zastrzeżenia (dalej: „Zgłoszenie”) winno wskazywać dane wnoszącego 

Zgłoszenie (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie 

przyczyn Zgłoszenia oraz określenie oczekiwanego sposobu jego rozpatrzenia. 

3. Zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia. 

4. Uczestnik Konkursu zgłaszający zastrzeżenie zostanie powiadomiony o sposobie jego 

rozpatrzenia na podany w Zgłoszeniu adres e-mail. 

5. Zgłoszenia rozpatruje Organizator. 



 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie  internetowej pod adresem:  

kinodzieci.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych 

powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Organizator poinformuje o fakcie zmiany niniejszego regulaminu 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem: kinodzieci.pl informacji 

o wprowadzonej zmianie regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w 

życie w terminie 14 dni od  daty poinformowania o niej, w sposób wskazany powyżej, 

przy czym informacja o zmianie będzie widoczna na stronie internetowej przez 14 

kolejno po sobie następujących dni.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 

4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z 

Konkursem jest sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 roku. 

 


