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Regulamin Konkursu  
„Konkurs Marzeń Przedszkolaka”  

 
§1. [Postanowienia ogólne] 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa  

w konkursie pod nazwą „Konkurs Marzeń Przedszkolaka” (zwanym dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest: Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000222011, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 000 
zł., REGON 015873848, NIP PL1132521989; (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Koordynatorem konkursu jest Unia Interactive Wojciech Kłosiński, ul. Miodowa 8, 96 -321 
Żabia Wola, NIP 951-18-85-004, REGON 140059737; (zwany dalej „Koordynatorem” lub 
„Unia Interactive”). 

4. Partnerem Konkursu jest ITI Neovision S.A. z siedzibą Al. Gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 
Warszawa, NIP: 521-00-82-774, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000469644; (zwany dalej „Partnerem”). 

5. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie oraz podmiotem ponoszącym wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z zapewnienia i przyznania nagród jest Organizator. 

6. Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania dotyczące Konkursu, w tym: zasady, 
regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone  
na stronie Partnera Konkursu:  www.miniminiplus.pl/konkursprzedszkolaka. 

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

8. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 2. [Przedmiot i czas trwania konkursu] 

1. Przedmiotem Konkursu Marzeń Przedszkolaka jest przygotowanie przez Uczestników 
konkursu w formie video minispektaklu (dalej „Praca Konkursowa”) na podstawie opowiadań  
i scenariuszy dostępnych na stronie www.miniminiplus.pl/konkursprzedszkolaka oraz 
przesłanie Pracy Konkursowej na adres zgloszenie@konkursprzedszkolaka.pl. 

2. Prace Konkursowe Przedszkola mogą zgłaszać w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 
lat: 
a) Dzieci w wieku 3-4 lata interpretują i odgrywają jedno z dwóch opowiadań konkursowych; 
b) Dzieci w wieku 5-6 lat tworzą przedstawienie na podstawie jednego z dwóch scenariuszy.  

3. Konkurs Marzeń Przedszkolaka rozpoczyna się dnia 01.09.2016 roku i trwa do dnia 
12.11.2016 roku. 
 

§3. [Warunki i zasady udziału w Konkursie] 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda placówka przedszkolna publiczna lub niepubliczna 
(dalej „Przedszkole”).  

2. Warunkiem uczestnictwa Przedszkola w konkursie jest potwierdzone w zgłoszeniu 
konkursowym: 
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a) uzyskanie pisemnych zgód prawnych opiekunów dzieci uczestniczących w przygotowaniu 
Pracy Konkursowej do publikacji Pracy Konkursowej z wizerunkiem dzieci na Fanpage  
w galerii konkursowej pod adresem: https://www.facebook.com/BarbiePoland/; 

b) wytypowanie przedstawiciela Przedszkola odpowiedzialnego za przygotowanie wraz  
z dziećmi Pracy Konkursowej i zgłoszenie jej do Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

3. Przedstawicielami Przedszkola nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy 
Organizatora, oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny  
tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów  
je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków najbliższej 
rodziny rozumie się: małżonka, rodziców, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, krewnych  
i powinowatych. 

4. Zapytania dotyczące zasad warunków i zasad udziału w Konkursie można przesyłać na adres 
poczty elektronicznej: zgloszenie@konkursprzedszkolaka.pl.   

 
§4. [Przebieg Konkursu]  

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.09.2016r. o godzinie 12:00.  

2. Konkurs zostanie zrealizowany w 5 etapach: 
a) Etap I: w terminie od 01.09.2016 r. do 15.10.2016 r. – przesyłanie przez Przedszkola Prac 

Konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym; 
b) Etap II: w terminie od 15.10.2016 r. do 27.10.2016 r. – weryfikacja i publikacja przez 

Koordynatora Prac Konkursowych na Fanpage Barbie; 
c) Etap III: w terminie 27.10.2016 r. do 12.11.2016 r. – głosowanie publiczności na Fanpage 

Barbie -  przyznanie Nagrody Publiczności; 
d) Etap IV: w terminie od 27.10.2016 r. do 12.11.2016 r. – obrady Komisji Konkursowej – 

przyznanie Nagród Organizatora Konkursu; 
e) Etap V: w terminie do 22.11.2016 r. - publikacja listy zwycięzców. 

 

§5. [Zgłoszenia do Konkursu] 

1. Przedszkole biorące wziąć udział w Konkursie po przygotowaniu Prac Konkursowych  
(w formie video) – po jednej w każdej z kategorii wiekowych, wraz z wypełnionym 
zgłoszeniem konkursowym, przesyła je w jednym e-mailu na adres 
zgloszenie@konkursprzedszkolaka.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz film video Przedszkole 
może przesłać w terminie od 1.09.2016 r. do 15.10.2016 r. Do zgłoszenia Prac Konkursowych 
Przedszkole wytypuje upoważnioną osobę, która podpisze w imieniu przedszkola dokumenty 
zgłoszeniowe. Doręczenie prawidłowo przygotowanych materiałów stanowi warunek udziału 
w Konkursie. 

2. Praca Konkursowa - film video - nie może trwać dłużej niż 5 minut, a jego waga nie może 
przekroczyć 2 GB. 

3. Formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania) na stronie: 
www.miniminiplus.pl/konkursprzedszkolaka należy wypełnić, potwierdzić podpisami 
wszystkie oświadczenia i przesłać w formie skanu dokumentu na adres 
zgloszenie@konkursprzedszkolaka.pl.  

 
  §6. [Nagrody] 

1. Nagrodami w Konkursie Marzeń Przedszkolaka są dwie Nagrody Publiczności oraz sześć 
Nagród Organizatora przyznanych przez Komisję Konkursową. 
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2. Każda z nagród w Konkursie to zestaw zabawek, książek i czasopism o łącznej wartości: 
a) Nagroda Publiczności w kategorii wiekowej 3-4 lata: 6000 zł (szczęść tysięcy złotych) 

brutto  
b) Nagroda Publiczności w kategorii wiekowej 5-6 lat: 6000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto 
c) Nagroda Organizatora za miejsce I w kategorii wiekowej 3-4 lata: 6000 zł (szczęść tysięcy 

złotych)  brutto 
d) Nagroda Organizatora za miejsce I w kategorii wiekowej 5-6 lat: 6000 zł (szczęść tysięcy 

złotych)  brutto 
e) Nagroda Organizatora za miejsce II w kategorii wiekowej 3-4 lata: 4000 zł (cztery tysiące 

złotych) brutto 
f) Nagroda Organizatora za miejsce II w kategorii wiekowej 5-6 lat: 4000 zł (cztery tysiące 

złotych) brutto  
g) Nagroda Organizatora za miejsce III w kategorii wiekowej 3-4 lata: 2500 zł (dwa tysiące 

pięćset złotych) brutto 
h) Nagroda Organizatora za miejsce III w kategorii wiekowej 5-6 lat: 2500 zł (dwa tysiące 

pięćset złotych) brutto. 

3. Każde Przedszkole w Konkursie może wygrać maksymalnie dwie nagrody przyznane przez 
Organizatora (po jednej w każdej z kategorii wiekowej) oraz dwie nagrody przyznane przez 
publiczność (głosujących na Fanpage Barbie). 

4. Nagrody zostaną wysłane na adres zwycięskich Przedszkoli najpóźniej do dnia 30.12.2016.  

5. Za wydanie nagród odpowiada Organizator. 

6. Przedszkole ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

7. Przedszkolu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, ani  
na ekwiwalent pieniężny.   

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Przedszkola, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, 
zmiany danych Przedszkola, o której Organizator nie został poinformowany, lub  
w przypadku niespełnienia przez Przedszkole lub Przedstawiciela Przedszkola warunków,  
o których mowa w niniejszym Regulaminie.  

9. Przekazanie nagród nastąpi na koszt Organizatora. Zobowiązanie wskazane w zdaniu 
poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. Ponadto Organizator będzie uprawniony do wykluczenia danego Przedszkola z Konkursu  
lub odmowy wydania Przedszkolu nagrody, gdy Przedszkole i jego Przedstawiciele w związku 
z udziałem w Konkursie podejmą działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie 
niewłaściwie.  

 
§7. [Sposób wyłonienia Zwycięzcy] 

4. Komisja Konkursowa nie później niż do 22.11.2016 r. przyzna Narody Organizatora za miejsca 
I-III w każdej z kategorii wiekowych, po 3 (trzy) w każdej kategorii wiekowej, tj. łącznie 6 
(sześć) nagród, kierując się następującymi kryteriami: 
a) kreatywność i koncepcja przedstawionej na video pracy (pomysł, plan, idea, projekt; 

względem innych zgłoszeń) 
b) oryginalność przedstawionej pracy względem reszty zgłoszeń 

5. Nagrody Publiczności zostaną przyznane, na podstawie najwyższej liczby głosów dla jednego 
filmu w każdej kategorii wiekowej, oddanych przez publiczność na Fanpage Barbie. 
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6. Prace Konkursowe wraz z podstawowymi danymi przesłanymi w treści zgłoszenia 
konkursowego (nazwa przedszkola) zostaną opublikowane na Fanpage w galerii konkursowej 
pod adresem: https://www.facebook.com/BarbiePoland/ do 27.10.2016 r. 

7. O kolejności umieszczenia Prac Konkursowych w galerii będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

8. Głosowanie w ramach przyznania Nagrody Publiczności odbędzie się w okresie od 27.10.2016 
r. do 12.11.2016 r. i możliwe będzie za pomocą mechanizmu reakcji na platformie Facebook. 
Jedynym rodzajem reakcji liczącym się jako głos jest przyciśnięcie przycisku z napisem ,,Lubię 
to!’’. 

9. Przedszkola, których Prace Konkursowe uzyskają największą liczbę głosów (największą liczbę 
głosów „Lubię to!”) zostaną wyłonione jako zwycięzcy Nagrody Publiczności. 

10. W przypadku, w którym Organizator Konkursu stwierdzi, że Przedstawiciel Przedszkola lub 
jakiekolwiek osoby trzecie wpływały w nieuczciwy sposób na wynik głosowania  
w przedmiocie przyznania Nagrody Publiczności (w szczególności poprzez oferowanie 
użytkownikom Serwisu Facebook korzyści majątkowej w zamian za oddawanie głosów  
na konkretną Pracę Konkursową), Organizator ma prawo odjąć od całkowitej liczby głosów 
uzyskanych przez taką Pracę Konkursową takie głosy, które zostały pozyskane w taki sposób 
nieuczciwy. 

11. Wyniki wraz z listą zwycięskich Przedszkoli zostaną opublikowane w dniu 22.11.2016 r.  
na stronie: www.miniminiplus.pl/konkursprzedszkolaka.  
 

§ 8. [Komisja Konkursowa]  

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyboru zwycięskich 
Prac Konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją 
Konkursową”).  

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą następujące trzy osoby delegowane przez Organizatora: 
a) Danuta Leszko-Rowsell  
b) Wojciech Kłosiński 
c) Renata Syperek-Komar 

3. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,  
a w szczególności:  
a) ocena nadesłanych odpowiedzi, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania 

nagród  
b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie  

z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności 
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu 
d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu 
e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym;  
f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane  

z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.  

5. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane terminowo, 
spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 

6. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są podejmowane 
zwykłą większością głosów.  

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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§ 9. [Ochrona danych osobowych] 

1. Przedszkola uczestniczące w Konkursie upoważnią Koordynatora do przetwarzania 
udostępnionych danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji  
i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez 
Przedszkola uczestniczące w Konkursie jest Koordynator. 

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem  
i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 
ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 
r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).  

4. Dane Przedszkoli oraz dane osobowe przedstawiciela Przedszkola zgłaszającego Pracę 
Konkursową, będą przetwarzane w zbiorze danych pod nazwą „Konkurs Marzeń 
Przedszkolaka”. 

5. Dane Przedszkoli oraz dane osobowe przedstawiciela Przedszkola zgłaszającego Pracę 
Konkursową przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko oraz adres , e-mail 
przedstawiciela zgłaszającego Pracę Konkursową, nazwa i e-mail Przedszkola, natomiast dane 
zwycięskich Przedszkoli oraz dane osobowe przedstawiciela Przedszkola zgłaszającego 
zwycięską Pracę Konkursową przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko oraz adres,  
e-mail przedstawiciela zgłaszającego Pracę Konkursową, nazwa i e-mail Przedszkola, numer 
telefonu, adres do korespondencji.  

6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania 
przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora  
a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie 
przepisy prawa. 

7. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie 
Koordynatora w godzinach 9-17 w dni powszednie. 

8. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez 
Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą 
elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze 
marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych  
w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo 
dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a w sytuacji przetwarzania ich 
danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest 
dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych 
powyżej celów. 

 

§10 [Reklamacje] 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz wydania nagród, należy przesyłać  

na piśmie na adres: Unia Interactive, ul. Janiszowska 8, 02-264 Warszawa lub na adres email 
biuro@uniainteractive.com z dopiskiem: "Konkurs Marzeń Przedszkolaka - reklamacja".  

2. Reklamacje można przesyłać przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, nie 
później niż do 14.12.2016 r. Reklamacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
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3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, a także 
powody jej złożenia oraz ich uzasadnienie.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich 
otrzymania przez Organizatora.  

5. Reklamujący zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora rozstrzygającej reklamację  
w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji. 
Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§11 [Odpowiedzialność Organizatora] 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez zwycięskie 
Przedszkole, chyba że do nieodebrania nagrody doszło wyłącznie z winy Organizatora.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności nie jest zobowiązany  
do zapewnienia rekompensaty finansowej w przypadku ewentualnej niemożności 
wykorzystania nagrody przez zwycięskie Przedszkole, bez względu na przyczynę.  

3. Obowiązek uzyskania zgody opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w przygotowaniu 
Pracy Konkursowej na publikację wizerunku dzieci oraz konsekwencje niedopełnienia tego 
obowiązku (w tym ewentualna odpowiedzialność prawna względem opiekunów prawnych 
dzieci) obciążają Przedszkole zgłaszające udział w Konkursie. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za niedopełnienie przez Przedszkole obowiązku uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody opiekunów prawnych dziecka na udział dziecka w przygotowaniu Pracy 
Konkursowej oraz na publikację Pracy Konkursowej w Serwisie Facebook.  
 

§12 [Postanowienia końcowe] 

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na 
automatach, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).  

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Serwis Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Adresatem informacji 
wysyłanych przez uczestników Konkursu jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook.  

2. Regulamin będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronach internetowych  
www.miniminiplus.pl. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach,  
w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter 
pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników Konkursu oraz Organizatora Konkursu 
oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, 
że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu.  

7. O każdorazowej zmianie Regulaminu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez 
wiadomość na adres e-mail, z którego zostało przysłane zgłoszenie. Regulamin w wersji 
zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania informacji, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym.  

  

http://www.miniminiplus.pl/

