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REGULAMIN KONKURSU 

„Podwodny Świat Aquadromu” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Podwodny Świat Aquadromu” i jest zwany dalej: 

"Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866,  

NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, zwany dalej „Organizatorem” lub „Aquadrom”. 

3. Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronie www.aquadrom.pl oraz  

w siedzibie organizatora Konkursu.  

4. Konkurs realizowany jest na podstawie art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 - j.t.) oraz na podstawie niniejszego Regulaminu i nie stanowi 

gry losowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 

roku (Dz. U. 2015.612 z zm.). 

  

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs organizowany jest od 14.03.2016r. do  20.03.2016r.  

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci od 6 do 13 roku życia, które w dniach od  

14.03.2016r. od godz. 9.00 do 20.03.2016r. do godz. 21.00 dostarczą prace konkursowe 

wykonane dowolną techniką plastyczną wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie  

pn. „Podwodny Świat Aquadromu”. Prace konkursowe należy złożyć w recepcji w  Biurze 

Obsługi Klienta (BOK).   

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie plastycznym będzie dostępne w Biurze Obsługi Klienta od 

dnia 14.03.2016r. od godz. 9:00 do 20.03.2016r. do godz. 21:00 i stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu (dalej: Zgłoszenie). 

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Aquadromu oraz nie może być rodzina 

(zstępni, rodzeństwo) pracowników Aquadromu.  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego prawnego 

opiekuna  niniejszego regulaminu w całości. Złożenie podpisu na formularzu Zgłoszenia przez 

opiekuna prawnego działającego w imieniu Uczestnika uważa się za równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie. 

6. Uczestnicy Konkursu oraz ich prawni opiekunowie przyjmują do wiadomości, iż w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności identyfikacji autora pracy, 
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niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym  

w Zgłoszeniu. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu oraz 

prawnego opiekuna prawdziwych danych osobowych. 

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadto wyrażenie zgody na przeniesienie na Organizatora 

majątkowych praw autorskich do zgłoszonej pracy na polach eksploatacji określonych  

w Zgłoszeniu, w przypadku zwycięstwa w Konkursie przez uczestnika lub zdobycia przez niego 

wyróżnienia. W wyniku przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy, praca ta staje 

się własnością Organizatora z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Uczestnik oraz jego prawny opiekun przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia 

przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich do 

zgłoszonej pracy, uczestnik oraz prawny opiekun mogą zostać pociągnięci w szczególności do 

odpowiedzialności za wyrządzoną Organizatorowi szkodę.  

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.  

 

§ 3 

NAGRODY 

Nagrodami w konkursie są: 

- 3 dwugodzinne zaproszenia do Strefy Rekreacji i Sportu ważne od poniedziałku do piątku  

w terminie do 22.04.2016r.  – po jednym zaproszeniu  dla każdego z laureatów.  

- dodatkowo dla jednej wyróżnionej osoby  nagroda w postaci zestawu gadżetów Aquadrom - 

kubków, długopisów oraz smyczy.  

 

§ 4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ PRACY 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie w formie plastycznej projektu pn. „Podwodny Świat 

Aqudromu” związanego z wodą i atrakcjami znajdującymi się w obiekcie Organizatora. 

2. Każdy Uczestnik może nadesłać jedną pracę. Nie dopuszcza się prac wykonanych lub 

zgłaszanych przez kilku uczestników wspólnie.  

3. Praca może zostać wykonana przy użyciu dowolnych środków plastycznych. 

4. Praca musi być wykonana samodzielnie. 

5. Na odwrocie zgłoszonej pracy należy zamieścić metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora 

pracy.  

§ 5 

SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 22.03.2016r. o godzinie 12:00 w siedzibie 

Organizatora w holu przy recepcji. 
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2. Konkurs rozstrzyga 3 osobowa komisja konkursowa (dalej: Komisja), która wybiera  

3 najciekawsze prace oraz może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie biorąc pod uwagę 

kryterium oryginalności i kreatywności.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy oraz nieprzyznania 

wyróżnienia w sytuacji, kiedy prace będą prezentowały niski poziom artystyczny i nie 

spełniają oczekiwań Organizatora. 

5. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

wszystkich członków Komisji. Protokół będzie zawierał uzasadnienie zapadłego 

rozstrzygnięcia. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem 

www.aquadrom.pl   

7. Laureaci Konkursu oraz osoba wyróżniona zostaną powiadomieni o wyniku na wskazany  

w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.  

8. Nagrody zostaną przekazane w dniu 23.03.2016r. w siedzibie Organizatora w Biurze Obsługi 

Klienta. 

9. O ile Organizator nie zostanie powiadomiony o niemożności odbioru nagrody w terminie do 

25.03.2016r., Organizator uprawniony jest do zagospodarowania nieodebranych nagród wedle 

własnego uznania. Własność nagrody przechodzi na Uczestnika z chwilą pokwitowania jej 

odbioru przez prawnego opiekuna.  

10. W Konkursie nie będą uwzględniane prace: 

a) zgłoszone przez osoby nie spełniające kryteriów udziału w Konkursie,  

b) wykonanie przez kilku Uczestników lub zgłoszone przez kilku Uczestników wspólnie, 

c) zgłoszone bez załączonego Zgłoszenia, względnie prace zgłoszone wraz z nieprawidłowo 

wypełnionym Zgłoszeniem, przez co należy rozumieć Zgłoszenie nie podpisane przez 

uprawnioną osobę albo nie zawierające danych wystarczających w celu identyfikacji 

zgłaszającego/Uczestnika lub wysłania zawiadomienia o konieczności uzupełnienia Zgłoszenia, 

d) zgłoszone z załączonym Zgłoszeniem, nie mniej ze Zgłoszenia wynika, że nie wyraża zgody na 

warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w § 2 Regulaminu, 

e) zgłoszone po terminie zgłoszenia prac, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, 

f) nie spełniających kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu, 

g) zgłoszone do Konkursu na koszt Organizatora, 

h) prace, których autorstwa nie można ustalić lub których autorem lub właścicielem 

majątkowych praw autorskich jest inna osoba niż Uczestnik.  
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§ 6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu oraz prawnego 

opiekuna danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik i prawny opiekun 

wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora 

konkursu. Jednocześnie Uczestnik oraz prawny opiekun przyjmuje do wiadomości, że 

przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych, oraz ich poprawiania lub 

usunięcia. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, 

zaprezentowania przez Organizatora aktualnej oferty oraz poinformowania o nagrodzie  

i przekazania nagrody. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 

konkursu i wydania nagrody. 

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnik oraz prawny opiekun przekazując pracę konkursową potwierdza, że stworzony przez 

niego na potrzeby niniejszego konkursu utwór (pn. „Podwodny Świat Aquadromu”) jest 

oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach, oraz jest jego 

autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu powstałego w ramach 

niniejszego konkursu  w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oraz prawny opiekun oświadcza, że 

korzystanie z przekazanego utworu w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak 

również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym  

w szczególności praw osobistych. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy oraz prawni opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie pracy plastycznej na 

stronie Organizatora, na profilu społecznościowym (FB) oraz wystawieniu pracy w holu 

recepcyjnym wraz z danymi osobowymi Uczestnika.  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 
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Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora 

prowadzonej pod adresem www.aquadrom.pl  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu  

w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.  

 

 

 

 


