REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Wrocław na nowo” z dnia 1.09.2019

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs
pod nazwą „Wrocław na nowo” (dalej zwany „Konkursem”).
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej
www.wroclawnanowo.pl
3. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350
i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN, (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
4. Konkurs organizowany jest dla:
a) szkół podstawowych położonych we Wrocławiu (dalej każda szkoła zwana „Szkołą”), oraz
b) dla uczniów Szkół, o których mowa powyżej (dalej każdy uczeń zwany „Uczniem Szkoły”)
uczęszczających do klas 4-7 w chwili rejestracji w konkursie.
Szkoły biorące udział w Konkursie oraz Uczniowie Szkół biorący udział w Konkursie zwani dalej będą
łącznie „Uczestnikami Konkursu”.
5.

Warunkiem udziału w Konkursie przez Szkołę jest skuteczne zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie
w sposób określony w § 6 ust. 1 oraz ust. 7 niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie przez Ucznia Szkoły jest skuteczne zgłoszenie Ucznia Szkoły do
udziału w Konkursie w sposób określony w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje
tym samym jego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
9. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email
Organizatora Konkursu: wroclawnanowo@valkea.com lub dzwoniąc na numer 730 319 528.
10. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają o do udziału w
Konkursie.
11. Zleceniodawcą Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie jest spółka zarządzająca centrum
handlowym Galeria Dominikańska we Wrocławiu (adres Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław; zwana
dalej „Galerią Dominikańską”) - spółka Atrium Dominikańska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000712565, numer NIP: 5252638940, numer REGON: 363183887
(dalej zwana „Zleceniodawcą” lub „Fundatorem Nagród”).
12. Fundator nagród jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie.

13. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z późn. zm.).
14. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 tj. z późn.zm.).
15. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem strony internetowej: www.wroclawnanowo.pl (dalej
zwanej „Stroną Konkursową”).
16. Konkurs rozpoczyna się z dniem 2 września 2019 roku i kończy się z dniem 30 listopada 2019 roku.
17. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o
każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
18. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
19. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że wybór Szkoły będącej zwycięzcą w Konkursie
odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z
brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
20. Każdy Uczestnik Konkursu oraz przedstawiciel ustawowy Ucznia Szkoły wyraża zgodę na przesyłanie
mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji
i korespondencji dotyczącej Konkursu.
§ 2. Komisja Konkursowa
1.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyboru prac podlegających głosowaniu oraz
wyłonienia zwycięzców w Konkursie (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu
powoła dwie komisje konkursowe (dalej zwane „Komisjami Konkursowymi”).
Pierwsza Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych prac pod kątem zgodności z
wymaganiami oraz wybierze prace, które umieszczone zostaną na stronie konkursowej, z tych prac
wyłonione zostaną prace zwycięskie. W skład pierwszej Komisji Konkursowej wchodzą dwie osoby:
przedstawiciel Organizatora oraz Galerii Dominikańskiej.
Druga Komisja konkursowa wybierze spośród prac prezentowanych na stronie internetowej pięć
zwycięskich prac indywidualnych. W skład drugiej komisji wchodzą: przedstawiciel Organizatora,
Fundatora oraz reprezentant Akademii Sztuk Pięknych, Ogrodu Japońskiego, Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego i Panoramy Racławickiej.

2.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej oceny Prac Konkursowych członkowie Komisji Konkursowej
kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej jakości artystycznej wykonanej pracy konkursowej
biorąc pod uwagę:
a) kreatywność,
b) kompozycję, wyraz artystyczny,

c)

3.

wykorzystanie w pracy konkursowej jednego z dziesięciu symboli Wrocławia, które są
przedmiotem konkursu i które stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięć) najlepszych
Prac Konkursowych odbędzie się w dniach 4–6 listopada 2019 roku.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez Szkołę jest:
a) zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 Regulaminu;
b) wyrażenie zgody przez Szkołę na upublicznienie w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie
informacji o uczestnictwie Szkoły w Konkursie;
c) Uzyskanie podczas rejestracji Uczniów Szkoły od przedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego Ucznia Szkoły zgody na przetwarzanie danych osobowych Ucznia Szkoły w zakresie i
w celu koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, oświadczenia o zapoznaniu się z
postanowieniami Regulaminu, licencji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej i
niewyłącznej uprawniającej Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród do korzystania z
pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez Ucznia Szkoły jest:
a) stworzenie przez Ucznia Szkoły plastycznej pracy konkursowej oraz jej udostępnienie
Organizatorowi w sposób określony w § 6 poniżej w okresie od dnia 23 września do 11
października 2019 roku;
b) udzielenie przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Ucznia Szkoły
Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi Nagród licencji nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej uprawniającej Organizatora Konkursu oraz Fundatora
Nagród do korzystania z pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w niniejszym
Regulaminie.
c) udzielenie przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Ucznia Szkoły zgody na
przetwarzanie danych osobowych Ucznia Szkoły w zakresie i w celu koniecznym do
przeprowadzenia Konkursu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu.

§ 4. Zgłaszanie Szkół do udziału w Konkursie
1.

2.

Zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie (dalej zwane „Zgłoszeniem Szkoły”) wymaga wypełnienia
formularza zgłoszeniowego i przesłania go Organizatorowi podpisanego przez reprezentanta szkoły
(dyrektor lub nauczyciel) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres: e-mail:
wroclawnanowo@valkea.com.
W zgłoszeniu Szkoły wskazać należy:
a) nazwę Szkoły, adres Szkoły (ulica nr/kod/miasto),
b) adres poczty elektronicznej Szkoły, na który wysłana zostanie wiadomość zwierająca
potwierdzenie przyjęcia Szkoły do Konkursu przez Organizatora Konkursu,
c) jednostkę samorządu terytorialnego dokonującego zgłoszenia,

3.

4.

5.
6.

d) imię i nazwisko dyrektora Szkoły,
e) numer telefonu oraz email osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły na koordynatora
Konkursu po stronie Szkoły, jeżeli ma to być inna osoba niż dyrektor Szkoły.
Termin zgłaszania Szkół do udziału w Konkursie rozpoczyna się dnia 2 września 2019 roku. Zgłoszenia
Szkoły oraz rejestracja Szkoły w celu wzięcia udziału w Konkursie winna zakończyć się do dnia 20
września 2019 roku. Organizator Konkursu może przedłużyć termin zakończenia rejestracji Szkół do
udziału w Konkursie.
Organizator Konkursu dokona weryfikacji prawidłowości danych zawartych w Zgłoszeniu Szkoły oraz
w formularzu rejestracyjnym w terminie 3 (trzech) dni roboczych od upływu terminu podanego w ust.
3 powyżej, tj. najpóźniej do dnia 23 września 2019.
Organizator Konkursu, w odpowiedzi na Zgłoszenie Szkoły przesyła na adres poczty elektronicznej
Szkoły potwierdzenie przyjęcia Szkoły do Konkursu.
Organizator Konkursu uprawniony jest do odmowy przyjęcia Szkoły do Konkursu, jeśli dane zawarte w
Zgłoszeniu Szkoły będą niepełne lub nieprawdziwe (w tym nie będą wyrażone wszystkie wymagane
zgody i oświadczenia) lub otrzymane prace konkursowe Uczniów Szkoły nie spełniają wymagań
niniejszego regulaminu.
§ 5. Zgłaszanie Uczniów Szkół do udziału w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu jest Uczeń Szkoły, którego praca zostanie wybrana przez Komisję jako praca
dziecka reprezentującego daną szkołę (dalej zwanego „Zgłoszeniem Ucznia Szkoły”).
§ 6. Przedmiot pracy konkursowej Szkoły i warunki jej przekazania Organizatorowi

1.

2.

3.
4.

5.

Przedmiotem pracy konkursowej jest przygotowanie przez uczniów Szkoły pracy plastycznej
przedstawiającej jeden z dziesięciu symboli Wrocławia zgodnie z Załącznikiem nr 1. Tytuł prac to
„Wrocław na nowo” („Praca Konkursowa”).
Dopuszczalne metody wykonania pracy: plakat, kolaż, rysunek, lub inna technika płaska manualna.
Format pracy plastycznej A3, poziom. Praca Konkursowa powinna zostać wykonana własnoręcznie
przez Ucznia Szkoły. Prace w postaci cyfrowej, takie jak montaże, fotomontaże, zdjęcia osób lub inne
polegające na stworzeniu Pracy Konkursowej wyłącznie w aplikacji komputerowej lub mobilnej bez
udziału pracy manualnej będą odrzucane, jako niespełniające wymagań regulaminowych.
Jeden Uczeń Szkoły może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową, Szkoła może być
reprezentowana w Konkursie przez wielu Uczniów.
Przekazanie Organizatorowi Pracy Konkursowej może nastąpić drogą pocztową na adres Galerii
Dominikańskiej lub bezpośrednio w Punkcie Recepcji Galerii Dominikańskiej. Do prac powinien być
dołączony formularz zgłoszeniowy. Całość powinna być opatrzona dopiskiem „Praca plastyczna –
Wrocław na nowo”.
Organizator Konkursu trwale usunie Pracę Konkursową na żądanie Szkoły przekazaną mu uprzednio,
w przypadku otrzymania oświadczenia od Szkoły takiej konieczności lub o wycofaniu swojego udziału
z Konkursu.

6.

Zgłoszenia Pracy Konkursowej należy dokonać do dnia 11 października 2019 roku.
§ 7. Prace konkursowe

1.
2.
3.

4.

Zgłoszone do Konkursu prace konkursowe zostaną udostępnione na Stronie Konkursowej pod
adresem www.wroclawnanowo.pl jako galeria obrazów.
Prace konkursowe, jeżeli nie spełniają jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszym Regulaminie
nie będą dopuszczane do udziału w Konkursie.
Zgłoszona praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw
własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać
treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub
nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub
wyznania.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace konkursowe wolne od wad prawnych. Wykluczone
z Konkursu zostaną prace, co do których zostaną zgłoszone Organizatorowi pisemne i uzasadnione
roszczenia osób trzecich.

§ 8. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu
1.

Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu
i/lub przedstawiciel ustawowy i/lub przedstawiciel prawny Ucznia Szkoły oświadcza, iż:
a) Uczniowi Szkoły przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do prac
konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późn. zm.), udostępnionych Organizatorowi
Konkursu;
b) wyraża nieodpłatną zgodę na opublikowanie pracy konkursowej na Stronie Konkursowej w czasie
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
2. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu pracy konkursowej w sposób określony w
niniejszym Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Ucznia Szkoły, udziela
Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi Nagród w odniesieniu do prac konkursowych które są
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dalej jako „Utwór”), nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej bezterminowej licencji,
uprawniającej Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród do korzystania z Utworów na
następujących polach eksploatacji:
(i)
zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz
(ii)
publiczne udostępnienie Utworu na Stronie Konkursowej.
Ponadto, z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu pracy konkursowej w sposób określony w
niniejszym Regulaminie, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Ucznia Szkoły, wyraża zgodę
na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów przez Organizatora Konkursu oraz
Fundatora Nagród, na następujących polach eksploatacji:
(i)
zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz

3.

4.

5.

6.

1.
2.

(ii)
publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej.
Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Ucznia Szkoły wyraża również zgodę na dokonanie
przez Organizatora Konkursu lub Fundatora wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia
pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną
lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują
autorskie prawa osobiste do prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych
do prac konkursowych w stosunku do Organizatora oraz Fundatora Nagród.
Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do
Konkursu prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publiczne o udostępniania przez
Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród w sposób określony w Regulaminie.
Jeżeli po publicznym udostępnieniu prac konkursowych przez Organizatora Konkursu lub Fundatora
Nagród w okresie udzielonej licencji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, zgłoszone
zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora lub współautora pracy
konkursowej, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. Organizator
Konkursu informuje o tym Uczestnika Konkursu pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na
podany Organizatorowi Konkursu adres e-mail. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do
niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i
poinformowanie o tym Organizatora Konkursu. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyjaśni sprawy w
terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach
lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając zwrotną informację Organizatorowi Konkursu,
prezentacja pracy konkursowej i uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone do wyjaśnienia
sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi Konkursu nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego
potwierdzenia do Organizatora Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi
Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator Konkursu może podjąć
decyzję o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.
Organizator Konkursu ani Fundator Nagród nie odpowiadają za naruszenia autorskich praw
majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych oraz praw do wizerunku w związku z korzystaniem
oraz publicznym udostępnianiem prac konkursowych przez nich w sposób określony w Regulaminie, a
w przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora Konkursu lub Fundatora Nagród
Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu i Fundatora Nagród od wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw, a w przypadku pokrycia przez
Organizatora Konkursu lub Fundatora Nagród jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, pokryje wszystkie związane z tym faktem koszty poniesione przez Organizatora
Konkursu lub Fundatora Nagród.
§ 9 Zasady wyłaniania Laureata w Konkursie Szkół, nagroda dla Szkoły
W ramach Konkursu nagrodzona zostanie jedna Szkoła biorąca udział w Konkursie.
Szkoła w Konkursie dla szkół zostanie wyłoniona w drodze głosowania internetowego na najlepsze
prace plastyczne zgłoszone w Konkursie na stronie konkursowej.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Internauci spośród zgłoszonych do głosowania Szkół wyłonią w głosowaniu internetowym
przeprowadzonym w dniach 17-31 października 2019 roku, 1 (jedną) zwycięską Szkołę, która uzyskała
największą liczbę głosów.
W dniu rozpoczęcia głosowania Organizator uruchomi na stronie konkursu www.wroclawnanowo.pl
aplikację, która umożliwi oddawanie głosów na zgłoszone do Konkursu Szkoły. Głosowanie jest
możliwe tylko i wyłącznie poprzez tę stronę.
Głosowanie internetowe odbywać się będzie na zasadach wskazanych w odrębnym regulaminie,
który zostanie zamieszczony na stronie konkursu www.wroclawnanowo.pl , stanowi oddzielny
załącznik do tego Regulaminu.
Zwycięska Szkoła zostanie powiadomiona o wygranej telefonicznie i/lub drogą e-mailową. Dodatkowo
Komisja Konkursowa ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu
do dnia 07.11.2019 2019 roku.
Szkoła, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrodę w postaci: grantu pieniężnego o
wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczonego na zakup wyposażenia
pracowni szkolnych, w tym sprzętu sportowego. Nagroda przekazana zostanie na rachunek bankowy
wskazany przez przedstawiciela szkoły do dnia 31.12.2019.
Szkoła będąca Laureatem konkursu zobowiązana jest do przesłania na adres e-mail Organizatora
konkursu informacji o wykorzystaniu grantu pieniężnego do dnia 31.05.2020 roku wraz z pełną listą
zakupionego sprzętu udokumentowaną dowodami zakupu.
§ 10. Zasady wyłaniania Laureata wśród Uczniów Szkół, nagrody dla Uczniów Szkół

1. Wyłonienie Laureatów Konkursu wśród Uczniów Szkół odbywa się na podstawie oceny Komisji
Konkursowej, która oceni prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym
regulaminie i na podstawie tej oceny określi najlepszych 5 (pięć) prac, których twórcy zostaną
laureatami Konkursu.
2. Komisja Konkursowa nagrodzi 5 (pięć) Prac Konkursowych przyznając im równorzędne nagrody w
postaci tabletów graficznych o wartości 1000 zł.
3. Nagrody rzeczowe, o których mowa powyżej, będą możliwe odbioru w dniach 7-11 listopada 2019
roku w Galerii Dominikańskiej. Organizator powiadomi Laureatów o szczegółach odbioru nagród.
4. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek
pobrania od Laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2018.200 t.j.),
otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną (która wynosi 11,11% wartości nagrody rzeczowej) w
wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie
przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody.
5. Laureaci konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i/lub drogą e-mailową.
Dodatkowo Komisja Konkursowa ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na
stronie konkursu w dniu 7 listopada 2019 roku.
6. W przypadku nie odebrania nagrody do dnia 15.11.2019, roszczenie Laureata Konkursu o wydanie
nagrody wygasa.
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W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
roszczenie Laureata Konkursu o wydanie nagrody wygasa.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika
Konkursu przy rejestracji lub brak aktualizacji uprzednio podanych danych, w szczególności za zmianę
danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu i/lub
wręczenie nagrody.
Reklamacje dotyczące wyposażenia i sprzętu elektroniczne o stanowiącego nagrody w Konkursie,
laureaci powinni kierować bezpośrednio do dostawcy oznaczonego w karcie gwarancyjnej dołączonej
do niego.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne
1.

2.

3.
4.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni
zgłaszać Organizatorowi Konkursu pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z
dopiskiem „Konkurs plastyczny – Wrocław od nowa” lub drogą elektroniczną na adres:
wroclawnanowo@valkea.com w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku (decyduje
data stempla pocztowego).
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także
dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne
żądanie.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na
adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej pisemnie, bądź e-mailowo w przypadku
reklamacji składanej drogą elektroniczną.
§ 12. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

1.
2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. („RODO”), Fundator Nagród
przedstawia następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników
Konkursu:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Valkea Media S.A. siedziba Spółki: 01-747
Warszawa, ul. Ficowskiego 15.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców
oraz publikacji zwycięzców oraz galerii prac biorących udział w Konkursie i ich autorów. Podstawą

prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1
lit. a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w związku z
publikacją zwycięzców oraz galerii prac biorących udział w Konkursie i ich autorów przez
administratora na wybranych stronach internetowych. Podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła wziąć udział w konkursie.
3. Dane osobowe opiekunów ustawowych i/lub opiekunów prawnych Uczestników Konkursu będą
przetwarzane w celu uzyskania ich zgody na udział w konkursie dzieci lub osób pozostających pod ich
opieką, w sytuacji, gdy osoby te nie ukończyły 16. roku życia. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych opiekunów ustawowych i/lub opiekunów prawnych Uczestników Konkursu w celu, o
którym mowa powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe, ale niezbędne do odebrania przez Organizatora Konkursu oświadczenia o wyrażeniu
zgody na udział w konkursie dzieci lub osób pozostających pod opieką ich opiekunów prawnych.
4. Dane osobowe osób koordynujących i osób upoważnionych z ramienia Szkół biorących udział w
Konkursie będą przetwarzane w celu prowadzenia z nimi korespondencji, przekazywania informacji
oraz odbierania niezbędnych oświadczeń w imieniu szkół biorących udział w konkursie na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do
realizacji celu, o którym mowa powyżej.
5. Administrator danych osobowych będzie udostępniać dane osobowe Fundatorowi Nagród w
Konkursie oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, opiekunów ustawowych i/lub opiekunów prawnych
Uczestników Konkursu oraz osób koordynujących i osób upoważnionych z ramienia Szkół biorących
udział w Konkursie nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
7. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz do trzech
miesięcy po jego zakończeniu, przy czym dane laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5
lat w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności tych wynikających z Ustawy o
rachunkowości oraz okresu przedawnienia roszczeń. Jednocześnie dane osobowe w zakresie
niezbędnym do publikacji listy zwycięzców oraz publikacji galerii Prac Konkursowych będą
przetwarzane bezterminowo.
9. Dane osobowe opiekunów ustawowych i/lub opiekunów prawnych Uczestników Konkursu będą
przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w
tym w szczególności okres przedawnienia roszczeń.
10. Dane osobowe osób koordynujących i osób upoważnionych z ramienia Szkół biorących udział w
Konkursie będą przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz do momentu zamknięcia konta
Szkoły.
11. Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
12. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę
do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w
związku z Twoim udziałem w Konkursie, prosimy o kontakt z Organizatorem:
daneosobowe@valkea.com.
§ 13. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako
osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W
tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych
oświadczeń.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a materiały reklamowe
i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
SPIS SYMBOLI WRCOŁAWIA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU „WROCŁAW NA NOWO”

1. Ostrów Tumski
2. Rynek
3. Hala Stulecia
4. ZOO
5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
6. Ogród japoński
7. Fontanna multimedialna
8. Bulwary nadodrzańskie
9. Panorama Racławicka
10. Hydropolis

REGULAMIN GŁOSOWANIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Wrocław na nowo”
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§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Głosowania”) zawiera zasady głosowania na szkołę
w Konkursie plastycznym „Wrocław na nowo” („dalej „Konkurs”). Niniejszy Regulamin wydany
został na podstawie paragrafu 9 ust. 5 Regulaminu Konkursu. Wszystkie pojęcia używane w
niniejszym Regulaminie, a w nim niezdefiniowane zostały zdefiniowane w Regulaminie Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN, (dalej zwana „Organizatorem
Konkursu”).
Zleceniodawcą Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie jest spółka zarządzająca centrum
handlowym Galeria Dominikańska we Wrocławiu (adres Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław;
zwana dalej „Galerią Dominikańską”) - spółka Atrium Dominikańska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712565, numer NIP: 5252638940, numer
REGON: 363183887 (dalej zwana „Zleceniodawcą” lub „Fundatorem Nagród”).
Celem Głosowania jest wybór przez osoby głosujące („Uczestnik Głosowania”) zwycięskiej szkoły
spośród szkół zgłoszonych do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu
(„Szkoła”). Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem
(zwanym dalej „Regulaminem Głosowania”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Głosowanie prowadzone jest na terenie całej Polski za pośrednictwem Internetu na stronie
internetowej wroclawnanowo.pl („Strona Internetowa”) w okresie od dnia 17.10.2019 roku do dnia
31.10.2019 roku („Okres Głosowania”). Na stronie tej zamieszczone są prace konkursowe zgłoszone
przez Szkoły do Konkursu.
Organem nadzorującym Głosowanie jest Komisja, w której skład wchodzą trzy osoby wyznaczone
przez Organizatora.
§ 2. Zasady glosowania
Uczestnik Głosowania może oddawać maksymalnie 1 głos dziennie na Szkołę, która według niego
powinna zwyciężyć w Konkursie prac plastycznych („Głos”).
Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie online za pośrednictwem Strony Internetowej. Każdy
oddany Głos może zostać zweryfikowany na zasadach określonych poniżej pod względem oddania
go zgodnie z Regulaminem.
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Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez
siebie Szkołę. W kolejnym dniu ten sam Uczestnik Głosowania może oddać następny głos na tę
samą lub inną wybraną przez siebie Szkołę.
W wyniku Głosowania wyłoniona zostanie Szkoła - zwycięzca Konkursu dla Szkół.
W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jedną Szkołę, o wyborze
zwycięskiej Szkoły Komisja Konkursowa oceniająca prace konkursowe porównując zgłoszone przez
Szkoły Prace Konkursowe.
W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora, co do sposobu ich oddania bądź
wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi informatycznych
niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu Głosowania, Organizator zastrzega sobie
możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów, w tym bez konieczności powiadamiania
Uczestników Głosowania.
Organizator zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji na
podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka może trwać do 48 godzin po
oddaniu głosu.
§ 3. Uczestnicy glosowania
Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku co najmniej 13 lat, posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego (w zależności od sytuacji
prawnej, rodzica lub opiekuna prawnego).
W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone powyżej oraz posiadają
zweryfikowany profil na portalu Facebook.
Udział w głosowaniu oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w
Głosowaniu decyzją Komisji.
Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Głosowania są zobowiązani
do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku
stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Głosowaniu.
Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Głosowania;
b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Głosowaniu;
§ 4. Ogłoszenie wyników
Wyniki głosowania (dane Zwycięskiej Szkoły oraz nagrodzonych Uczniów – Laureatów Konkursu,
będących razem Zwycięzcami Konkursu dla szkół i uczniów zgodnie z Regulaminem Konkursu)
zostaną opublikowane na Stronie Internetowej w dniu 7 listopada 2019 roku.
Po ogłoszeniu wyników Głosowania, Organizator na warunkach wskazanych w Regulaminie
Konkursu, poinformuje o powyższym Zwycięzców Konkursu drogą mailową oraz telefoniczną.
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Aktualna liczba głosów oddanych na daną szkołę dostępna jest przez cały czas trwania głosowania w
zakładce Głosuj na Stronie Internetowej wroclawnanowo.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyników głosowania raz dziennie, z opóźnieniem
nie dłuższym niż 48 godzin, w przypadku obciążenia serwera, na którym umieszczona jest Strona
Internetowa uniemożliwiającego jego normalną pracę, bądź poddaniem głosów procedurze
weryfikacji prawidłowości ich oddania.

§ 5. Dane osobowe
;W związku z głosowaniem nie są przetwarzane żadne dane osobowe Uczestników Głosowania.
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§ 6. Reklamacje
Uczestnik Głosowania ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z przebiegiem głosowania.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni
zgłaszać Organizatorowi Konkursu pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z
dopiskiem „Konkurs plastyczny – Wrocław od nowa” lub drogą elektroniczną na adres:
wroclawnanowo@valkea.com w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2019 roku (decyduje
data stempla pocztowego).
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także
dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne
żądanie.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na
adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej pisemnie, bądź e-mailowo w przypadku
reklamacji składanej drogą elektroniczną.
§ 7. Dostępność regulaminu i ogólnych zasad akcji
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Zleceniodawcy oraz na Stronie
Internetowej wroclawnanowo.pl.
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§ 8. Postanowienia końcowe
Uczestnik Głosowania zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Głosowania w sposób sprzeczny z
prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w
przebieg Głosowania będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej
zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Głosowania zobowiązuje się w
szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę
danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w
oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie
dodatkowych korzyści w Głosowaniu.
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W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, których charakter będzie miał sposób
wielokrotny lub ciągły lub które wykonane będą przy użyciu wzbudzających uzasadnione
wątpliwości Organizatora: domen internetowych, adresów IP, kont bądź konkretnych urządzeń,
Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości wykorzystania do
Głosowania tego: urządzenia, domeny, adresu IP lub konta. Ponadto Organizator zastrzega sobie
prawo do anulowania głosów oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w
szczególności przy użyciu wzbudzających wątpliwość Organizatora urządzeń, domen, adresów IP lub
kont, a także w przypadku wykorzystania do oddania Głosów narzędzi informatycznych sprzecznych
z zapisami niniejszego Regulaminu, zasadami fair play.
Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z
późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.
Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
b) komputera z oprogramowaniem pozwalającym w szczególności na korzystanie z sieci Internet;
c) dostępu do sieci Internet;
d) przeglądarka internetowa w wersjach dostępnych najnowszych i stabilnych w momencie
uruchomienia Strony Internetowej;
e) zweryfikowane konto osobowe na portalu Facebook.com.
Organizator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem
związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu
teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z Usługi, w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy
wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi, a także
jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych
przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o
nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z Usługi objętej Regulaminem jest równoznaczne z
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o
niniejszy Regulamin poprzez złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Głosowaniu, zgodnie z
pkt 10.9 poniżej.
Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 6
Regulaminu.
Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych
powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Głosowania i
podstawowych zasad Głosowania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w
odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w
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Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Głosowaniu. W przypadku nie zaakceptowania
przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w
Głosowaniu bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

