
REGULAMIN KONKURSU 

„Kinderhotels Austria” 

 

Artykuł  1 

Postanowienia ogólne 

1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000469644, o kapitale 
zakładowym w wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym i nr NIP: 521-00-
82-774, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”, ogłasza niniejszym konkurs pod 
nazwą „Kinderhotels Austria”, zwany dalej „Konkursem”.  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i 
sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu, zaś postanowienia 
Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu 
na każde żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto Regulamin jest dostępny na 
stronie internetowej pod adresem www.miniminiplus.pl. 

 

Artykuł 2 

Uczestnicy 

Prawo do udziału w Konkursie ma każdy widz kanału MiniMini+, mający nie więcej 
niż 9 lat w chwili rozpoczęcia Konkursu. 

 

Artykuł 3 

Zasady Konkursu 

1. Dzieci chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, 
zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”1, muszą w terminie od 8 listopada 2016 r. 
do 6 grudnia 2016 r.:  

a) stworzyć pracę konkursową, o której mowa w ust. 2 poniżej, za pomocą 
specjalnej Aplikacji konkursowej na stronie www.miniminiplus.pl/konkursy 
(zwanej dalej „Aplikacją”) oraz odpowiedzieć z pomocą rodzica/opiekuna 
na wskazane tam pytanie.  
 

b) wypełnić z rodzicem/opiekunem prawnym w w/w Aplikacji formularz danych, 
w którym należy wpisać:  
 imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu 

 adres e-mail 

 wiek Uczestnika Konkursu  

 adres korespondencyjny 
                                                           
1 Użyte w Regulaminie określenia Uczestnik Konkursu/Laureat odnoszą się stosownie do 
treści do dziecka, które spełnia warunki opisane w art. 2 i 3 Regulaminu lub do jego 
rodzica/opiekuna prawnego. 



 numer telefonu 

Uczestnik, który poda w formularzu powyższe dane i wraz z 
rodzicem/opiekunem prawnym potwierdzi naciskając przycisk ZAPISZ, 
akceptuje postanowienia Regulaminu, w tym również dotyczące sposobu 
przetwarzania danych osobowych określone w art. 6 Regulaminu. 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy konkursowej, która składa się z 
pracy kreatywnej, wykonanej za pomocą dostępnych elementów dekoracyjnych 
w Aplikacji oraz z odpowiedzi na pytanie „Dlaczego to Ty i Twoja rodzina 
powinniście spędzić nadchodzące ferie w Austrii?”, sformułowanej z pomocą 
rodzica/opiekuna prawnego (zwanej dalej „Pracą”). 

 
3. Zamieszczenie Pracy w Aplikacji jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na 

opublikowanie w/w Pracy w Aplikacji. Praca zostanie opublikowana w ciągu 72 
godzin od zamieszczenia jej w Aplikacji przez Uczestnika Konkursu i będzie 
dostępna w Aplikacji do obejrzenia w dowolnym czasie aż do momentu 
wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w ramach komunikacji o przeprowadzeniu 
Konkursu. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie publikowania Prac, które 
naruszają przepisy prawa, prawem chronione dobra osób trzecich lub naruszają 
zasady współżycia społecznego ze względu na swoją treść lub formę.  

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko raz, 
tj. przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w 
Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, w 
szczególności: 

a. nadeślą Pracę niesamodzielną lub zawierającą treści sprzeczne z prawem, 
dobrymi obyczajami, naruszającą prawa osób trzecich, jak również 
przedstawiającą lub opisującą sytuacje lub zdarzenia, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;  

b. podejmowały lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania 
lub obejścia zabezpieczeń albo wykorzystania luk w mechanizmie 
konkursowym lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego przebieg; 

c. opublikują więcej niż jedną Pracę. 

8. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo tylko do jednej nagrody. 

9. Poprzez zamieszczenie w Aplikacji Pracy, o której mowa w ust. 1 i 2, w sposób 
określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

a. wysłana przez niego Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem 
chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że posiada stosowne zgody w 
przypadku prezentacji wizerunków osób trzecich, jak również  

b. jest pomysłodawcą Pracy, w pełni uprawnionym do przesłania swojej 
pracy do Konkursu; 

c. wyraża zgodę na nieodpłatną publikację Pracy na stronie 
www.miniminiplus.pl. 

 



Artykuł 4 

Nagrody 

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy łącznie spełnili następujące 
warunki:  

a) zamieścili w Aplikacji Pracę, zgodnie z  art. 3 ust. 1 lit. a), 

b) wypełnili formularz, 

komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora 
Konkursu wybierze Uczestników („Laureatów Konkursu”), którzy poprawnie 
wykonali zadanie konkursowe. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę 
poprawność wykonania zadania kreatywnego, w tym estetykę i kreatywność, w 
sposób adekwatny do wieku Uczestnika oraz wybierze najciekawszą zdaniem 
jury Pracę, składająca się z zadania kreatywnego oraz odpowiedzi na zadane 
pytanie.  Decyzja komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu 
jest ostateczna. 
 

2. Laureaci Konkursu otrzymają Nagrody: 

a) Nagroda główna: Voucher na 7-dniowy pobyt w jednym z hoteli sieci 
Kinderhotels. 

Voucher obejmuje:  

 pobyt w hotelu (6 nocy, 7 dni) dla 2-óch osób dorosłych + 2 dzieci 
do 12 roku życia z wyżywieniem typu HP (śniadania, 
obiadokolacje),  

 karnety narciarskie dla całej rodziny,  

 transport do Austrii w obie strony (wykupione bilety na przejazd w 
obie strony, które zostaną przekazane Laureatowi, transfer do 
hotelu w dniu przyjazdu, transfer z hotelu w dniu wyjazdu). 

Organizator pobytu zaleca ubezpieczenie, które należy wykupić 
indywidualnie, nie jest bowiem uwzględnione w nagrodzie. 

Laureat może zrealizować Voucher w ciągu roku od dnia jego wystawienia 
(wyjątek: święta Bożego Narodzenia i Sylwester, a także ostatni tydzień 
lipca i 3 pierwsze tygodnie sierpnia).  

Laureat musi dokonać rezerwacji hotelu minimum 21 dni przed 
planowanym terminem wyjazdu. Wraz z Voucherem Laureat otrzymuje 
kontakt do Narodowego Biura Promocji Austrii lub sieci Kinderhotels, w 
którym będzie mógł dokonać rezerwacji zgodnie z dostępnością miejsc w 
wybranym przez niego terminie.  

Wartość nagrody głównej to 12 000 zł brutto. WARUNKIEM WYDANIA 
NAGRODY JEST ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO, zgodnie z 
zapisami ust. 3 poniżej. 
 

b) Nagrody dodatkowe: 

10 zestawów Kinderhotels, składających się z pluszaka, worka szkolnego  
oraz klocków plastycznych PlayMais. 

 



3. Podatek dochodowy od Nagrody głównej uiszcza Laureat Konkursu. 
Warunkiem wydania Nagrody jest wpłacenie przez Laureata podatku 
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody na 
konto Organizatora Konkursu.  

 
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 20.12.2016 r. na stronie 

internetowej www.miniminiplus.pl/konkursy. 

5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej wyłącznie za pomocą 
informacji na stronie internetowej www.miniminiplus.pl/konkursy. 

6. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera 
lub poczty, w terminie 60 dni roboczych od daty opublikowania wyników 
Konkursu na stronie www.miniminiplus.pl/konkursy, na adres pocztowy 
wskazany w formularzu na stronie Konkursu. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za brak aktualizacji adresu korespondencyjnego przez 
Uczestników Konkursu.  

7. Nagroda główna zostanie dostarczona Laureatowi Konkursu po dokonaniu 
wpłaty podatku dochodowego na konto bankowe Organizatora Konkursu, o 
którym mowa w ust. 3: 

ITI Neovision S.A. Pekao S.A., numer konta: 03 1240 6247 1111 0000 4973 
9503, tytułem „Podatek od nagrody w konkursie Kinderhotels Austria”. Po 
zaksięgowaniu wpłaty, Laureatowi zostanie przesłany Voucher wraz z 
Protokołem odbioru nagrody. Protokół należało będzie podpisać i odesłać na 
adres Organizatora Konkursu. 

8. Nagroda nierozdana i nieodebrana przez Laureata przechodzi na rzecz 
Organizatora Konkursu. 

9. Jedynie Laureat ma prawo do Nagrody, tym samym Laureat nie ma prawa do 
przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

10. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu  
Nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju. 

11. W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody z przyczyn, za które 
odpowiada Laureat (m.in. w przypadku niewywiązania się z obowiązku 
podatkowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub nieaktualnego adresu 
korespondencyjnego), Organizator zastrzega możliwość przepadku Nagrody. 

 

Artykuł 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do ITI Neovision S.A. w terminie 
30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio do siedziby 
Organizatora Konkursu, listownie (w tym przypadku decyduje data stempla 
pocztowego nadania) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 
robot@miniminiplus.pl w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja Konkursu”. 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w 
terminie 30 dni od daty ich otrzymania, zaś odpowiedź udzielana w zależności 
od sposobu złożenia reklamacji – listownie, bądź za pomocą poczty 
elektronicznej. 



 

Artykuł 6 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator 
Konkursu.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu 
weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w 
art. 2 Regulaminu, prawidłowego dostarczenia nagród, publicznego podania 
imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości) w przypadku 
Laureatów Konkursu oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych, gdy wartość nagrody podlega opodatkowaniu.  

3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników 
Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane 
żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 
osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu 
prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania. 

 

Artykuł 7 

Przechowywanie dokumentacji 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie 
przez Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów 
Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
musi być przechowywana dłużej. 

 

 

Warszawa, dnia 28.10.2016 r. 


