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REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ  

pt. „Świat Cyrku w Julinku” 
 
 

§ 1 Postanowienia Ogólne 
1. Konkurs plastyczny organizowany jest pod nazwą „Świat Cyrku w Julinku” (dalej zwany 

„Konkursem”). 
2.  Organizatorem Konkursu jest spółka ZPR Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Jubilerska 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
23083, NIP: 526-02-00-046, REGON 01250472500000, kapitał zakładowy 185 174 000,00 
(zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Konkurs jest organizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Organizatora. 
Honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Warszawski Zachodni. 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  
5. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 20 lutego 2015r. do dnia 3 kwietnia 2015r. 
6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ogłaszany między innymi w 

Internecie, w szczególności na stronach WWW Organizatora i Patrona Konkursu, na 
Facebooku fun page Organizatora. 

7. Regulamin niniejszy (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki Konkursu 
organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.). 

8. Regulamin jest dostępny w obiekcie należącym do Organizatora – Centrum Rekreacyjno – 
Rozrywkowym Julinek, pod adresem: Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia, oraz na stronie 
internetowej Organizatora www.julinek.com.pl. Szczegółowe informacje nt. Konkursu 

można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: muzeum@zprexp.pl 
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani nie jest z nim związany. Organizator prowadzi Konkurs na własną 
odpowiedzialność. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik zrzeka się tym samym w 

stosunku do spółki Facebook Ireland Limited, roszczeń wynikających z Konkursu.  
 

 
§ 2 Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 
1. zachęcenie do odkrywania bogactwa i piękna miejsca jakim jest Julinek;  
2. poznanie historii miejsca Julinka jako świata cyrku; 
3. edukacja przyrodnicza i wychowanie przez sztukę; 
4. pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności; 
5. kształtowanie wrażliwości artystycznej; 
6. umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych i artystycznych na szerokim forum.  

 
 

§ 3 Warunki Uczestnictwa w Konkursie 
1. Konkurs kierowany jest do dzieci. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia 

łącznie następujące warunki 
1.1. jest w wieku od 2 do 18 lat; 
1.2. jest uczeniem placówki edukacyjnej mieszczącej się w Powiecie Warszawskim Zachodnim; 
1.3. opiekun prawny złożył oświadczenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami rodzin pracowników Organizatora.  
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 

 
§ 4 Zasady Konkursu 

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym 
„Uczestnikiem”).  

2. Przystąpienie do Konkursu polega na: 
2.1 zgłoszeniu jednej pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką plastyczną w formacie 
minimum A4, maksimum A3. Praca powinna przedstawiać temat Świat Cyrku w Julinku. 
Interpretacja tematu jest dowolna i dokonywana przez Uczestnika, ale powinna zawierać 
elementy związane z miejscem jakim jest Julinek oraz tematyką cyrkową (dalej zwana „Pracą 
Konkursową”); 
2.2 doręczeniu oświadczenia opiekuna prawnego o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną wykonaną przez siebie Pracę Konkursową.  

4. Do Konkursu nie można zgłaszać prac zbiorowych.  

5. Technika wykonania Pracy Konkursowej (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 
pastelami, wycinanki, ołówkiem, piórkiem, itp.) jest dowolna. Dopuszcza się również 
malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.  

6. Na odwrocie każdej Pracy Konkursowej należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł 
pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy, dane placówki w której obecnie jest 
uczniem (szkoły, świetlicy, innej organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora 
pracy.  

7. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi Uczestników, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nie przedstawianymi w innych konkursach.  

8. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców  
i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy 
Konkursowej, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).  

9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z udzieleniem licencji do Pracy Konkursowej na 
rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w zakresie i zgodnie z 
treścią wskazaną w pisemnym oświadczeniu prawnych opiekunów autora, według 
załączonego wzoru (Załącznik nr 1).   

 

 

§ 5 Termin i warunki nadsyłania prac 
 

1. Zgłoszenia Pracy Konkursowej można dokonać w terminie od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia 3 
kwietnia 2015 r. 

2. Prace Konkursowe wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem „Świat Cyrku w 
Julinku” na adres: 
Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowe Julinek:  
ZPR Express Sp. z o.o. 
Julinek 1  
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05-084 Leszno k/Błonia 
 

3. Prace przesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą przyjęte do Konkursu. 
Organizator jednak zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu Konkursu w trybie zmiany 
Regulaminu. 

4. O zachowaniu terminu do zgłoszenia Pracy Konkursowej przesyłanej drogą pocztową 
decyduje data jej złożenia w placówce pocztowej .  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Prac Konkursowych powstałe 
podczas wysyłki.  

6. Organizator zastrzega, że nie będzie odsyłał Uczestnikom Prac Konkursowych.  

 
 

§ 6.  Zasady przyznawania nagród 
 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa (zwana 

dalej „Komisją”). Komisję powołuje Organizator.   

2. Prace, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie nie będą przyjmowane do 
Konkursu.    

3. Komisja dokona wyboru do trzech Prac Konkursowych Uczestników należących do każdej 
kategorii wiekowej: 

3.1. dzieci w wieku 2 -6 lat; 

3.2. dzieci w wieku 7 – 12 lat; 

3.3. młodzież w wieku 13 – 18 lat. 

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych. 

4. Autorom wyłonionych Prac Konkursowych („Zwycięzcy”) zostaną przyznane miejsca od I do III w 
każdej kategorii wiekowej. 

5. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w postaci karnetów wstępu do Centrum Rekreacyjno – 
Rozrywkowego Julinek na sezon 2015, ważnych w następującym okresie : 

• dla Zwycięzców I miejsca – imienny karnet wstępu, na nieograniczoną liczbę wejść, przez 
okres 6 miesięcy, 

• dla Zwycięzców II miejsca – imienny karnet wstępu, na nieograniczoną liczbę wejść, przez 
okres 2 miesięcy , 

• dla Zwycięzców III miejsca – imienny karnet wstępu, na nieograniczoną liczbę wejść, 
przez okres 1 miesiąca. 

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

7. Termin pierwszej wizyty w Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowym Julinek powoduje uruchomienie 
okresu obowiązywania karnetu. Termin pierwszej wizyty w Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowym 
Julinek powinien nastąpić do końca grudnia 2015r. 

8. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.  

9. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

10. Ocena, które Prace Konkursowe zasługują na nagrody należy do Komisji Konkursowej. Werdykt 
komisji konkursowej jest ostateczny w zakresie wyników.  

11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. Rozdanie nagród będzie 
miało miejsce 17 maja 2015 na inauguracyjnym otwarciu Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego 
Julinek. 

12. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 
Konkursu na stronie internetowej Organizatora.  
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13. Zwycięzcy i Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia 
nagród, będą mogli odebrać nagrody / dyplomy w terminie późniejszym w Centrum Rekreacyjno 
– Rozrywkowym Julinek. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać przesłane 
Zwycięzcom Konkursu pocztą na koszt Organizatora. Zwycięzca otrzymujący nagrodę jest 
obowiązany pokwitować pisemnie jej odbiór. 

14. Wszystkie przesłane Prace Konkursowe umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można 
obejrzeć w Małej Arenie w Julinku w dniu 17 maja 2015 r. 

15. Nagrody nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 
16. Nagroda przyznaną w Konkursie pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru przez 

Zwycięzcę.  
 
 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać Organizatorowi nie 

później niż 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: 
tytuł "Reklamacja - Konkurs Świat Cyrku w Julinku" imię, nazwisko Uczestnika, adres lub 
adres e-mail (jeżeli reklamacja składana jest w formie elektronicznej),  jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być doręczone na adres Organizatora: 
CENTRUM REKREACYJNO-ROZRYWKOWE JULINEK, ZPR EXPRESS SP. ZO.O., Julinek 1, 05-084 
Leszno k/Błonia lub na adres poczty elektronicznej Organizatorów muzeum@zprexp.pl. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji przesyłanej drogą pocztową decyduje data 
jej złożenia w placówce pocztowej. 

3.  Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 

 
 

§ 8.  Postanowienia końcowe 
1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały 

reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 
2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie w trakcie jego trwania 

wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji na adres CENTRUM REKREACYJNO-ROZRYWKOWE 
JULINEK, ZPR EXPRESS SP. ZO.O., Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia lub maila na adres 
muzeum@zprexp.pl. Organizator po odebraniu ww. oświadczenia woli wyklucza Pracę 
Konkursową z Konkursu. 

3. Każda zgłoszona Praca Konkursowa podlega wstępnej weryfikacji przez Organizatora pod 
względem jej zgodności z Regulaminem. Organizator odmawia przyjęcia bądź wyklucza Pracę 
Konkursową z Konkursu, w przypadku gdy poweźmie wiadomość, że Uczestnik lub Praca 
Konkursową nie spełnia warunków Konkursu określonych w Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z zachowaniem 7 dni 
terminu wypowiedzenia. O zmianie treści Regulaminu Organizator informuje poprzez 
opublikowanie stosownej informacji na stronach WWW Organizatora. W terminie 7 dni każdy 
Uczestnik ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z Konkursu w sposób określony w pkt. 2 
niniejszego § 8. Brak złożenia oświadczenia o rezygnacji w terminie 7 dni oznacza, że 
Uczestnik akceptuje zmieniony Regulamin. 

  
 

§ 9.  Oświadczenia i zgody 
1. Opiekun prawny Uczestnika wyraża poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia woli o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zgodę na 
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przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, oraz w celu kontaktu z Uczestnikiem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Opiekun prawny Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że poprzez podanie danych, o których 

mowa w Regulaminie, udostępnia Organizatorowi dane osobowe, które Organizator będzie 
przetwarzał wyłącznie w celu realizacji uprawnień Uczestnika wynikających z Konkursu, w 
szczególności wydania nagrody, do czego zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest 
konieczna. Organizator może przetwarzać dane Uczestnika gdy jest to niezbędne dla 
wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów. 

4. Organizator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Uczestników nie będą 
podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne 
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu oraz przebieg Konkursu. 
Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.  

5. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przekazanie danych teleadresowych Uczestnika 
podmiotom realizujących usługi kurierskie lub pocztowe w celu doręczenia nagród. 

6. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 
poprawienia, zmiany lub usunięcia. 

  
 Warszawa, dnia ………………………..2015r 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu plastycznego „Świat Cyrku w Julinku” 

 
 
……………………………………………………..  
Imię i nazwisko, wiek Uczestnika Konkursu  
 
 
………………………………………………………  
Imię i nazwisko prawnego opiekuna  
 
 
……………………………………………………..  
Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu  
 
 
……………………………………………………..  
Tytuł pracy konkursowej  
 
 
 

Organizator konkursu plastycznego  
„Świat Cyrku w Julinku”  
 
ZPR Express Sp. z o.o.  
Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowe Julinek 
Julinek 1 , 05-084 Leszno k/Błonia 

 
 

Oświadczenie opiekuna prawnego Uczestnika o udzieleniu licencji na rzecz Organizatora Konkursu  
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
Ja, niżej podpisana(y) ………………………………………………………….. PESEL: ……………………………………(dane 
opiekuna prawnego), będący opiekunem prawnym Uczestnika Konkursu 
…………………………………………………………………………………………….. (imię nazwisko dziecka), niniejszym 
oświadczam, że: 
 

1. zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Konkursu p.t. „Świat Cyrku w Julinku” i akceptuję 
jego warunki; 

2. dane wskazane w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i aktualne; 
3. zgłaszana do Konkursu praca konkursowa pt. : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….….. (tytuł pracy ),  
zwana dalej „Utworem”, jest wyłącznego autorstwa Uczestnika Konkursu, nie była wcześniej 
rozpowszechniana, w tym nie był zgłaszana do innych konkursów;  

4. Uczestnik Konkursu jest autorem Utworu, oraz posiada pełne prawa autorskie do Utworu, w 
szczególności jest uprawniony do udzielenia licencji do Utworu w zakresie wskazanym w 
niniejszym oświadczeniu; 
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5. w imieniu Uczestnika niniejszym udzielam Organizatorowi Konkursu – ZPR Express Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Utworu, z prawem udzielenia 
sublicencji. Licencja niniejsza zostaje udzielona w momencie podpisania niniejszego 
oświadczenia i uprawnia Organizatora do korzystania z Utworu przez okres 5 lat, bez 
ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  
5.1 utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu 

magnetycznego; 
5.2 wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora 

oraz wyświetlanie Utworu na stronach WWW gdzie Konkurs jest ogłaszany, w 
szczególności na stronach WWW Organizatora;  

5.3 wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalanie i 
zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach;  

5.4 publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a 
także publiczne udostępnianie Utworu lub egzemplarzy Utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

5.5 publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na Utwór, w 
formie publikacji papierowej;  

5.6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu.  

6. jedyną formą wynagrodzenia za udzielenie licencji w niniejszym zakresie jest nagroda w 
Konkursie, w tym dyplomy;  

7. oświadczam, że udzielając licencji w niniejszym zakresie nie naruszam w żaden sposób praw 
osób trzecich;  

8. przyjmuję do wiadomości i godzę się w imieniu Uczestnika Konkursu, na rozpowszechnianie 
Utworu dla celów informacyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu. 
Oświadczam, że korzystanie z Utworu dla powyższych celów nie narusza dóbr osobistych 
Uczestnika;  

9. wyrażam w imieniu Uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu w zakresie wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie z 
Regulaminem. 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………..  
Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 
 

 


