
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
zwany dalej „Regulaminem” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez            

SALTOS Park Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-574) ul.            
Stolemów 44, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy          
Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS            
0000604408, NIP 5862304203, REGON 36381841700000, o kapitale zakładowym w         
wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zwaną dalej „Organizatorem” na zasadach           
określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Prace konkursowe składać można Organizatorowi od dnia 9 maja 2019 roku do dnia 7              
czerwca 2019 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.              
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku. 

 
§ 2 

Adresaci 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz           

przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.  
2. Uczestnikiem Konkursu jest uczeń lub przedszkolak (zwany dalej „Uczestnikiem”), zaś pracę           

konkursową przekazuje się za pośrednictwem nauczyciela sztuki/plastyki ze szkoły lub          
przedszkola, do którego uczęszcza Uczestnik. 

3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do złożenia tylko jednej pracy konkursowej. 
4. Prace konkursowe Uczestnicy powinni złożyć swojemu nauczycielowi plastyki/sztuki do dnia          

29 kwietnia 2019 roku. 
5. Nauczyciel plastyki/sztuki zobowiązany jest do przesłania zebranych prac do Organizatora          

konkursu drogą pocztową na adres: SALTOS PARK Sp. Z o.o. ul Wydawnicza 5, 92-333              
Łódź do dnia 7 czerwca 2019 roku. O zakwalifikowaniu prac do konkursu decyduje data              
stempla pocztowego z datą nie późniejszą niż 7 czerwca 2019 roku. 

 
§ 3 

Zasady Ogólne Konkursu 
1. Konkurs polega na wykonaniu w dowolnej technice pracy plastycznej będącej interpretacją           

tematu konkursu, którym jest „Maskotka łódzkich parków trampolin SALTOS”. 
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej          

nie opublikowanymi. 
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie           

zgłoszeń w imieniu osób trzecich, czy też zgłoszeń grupowych. 
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy przekazać nauczycielowi plastyki/sztuki, ze szkoły lub            

przedszkola Uczestnika pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym. 
5. Formularz zgłoszenia oraz Regulamin Konkursu pobrać można ze strony www.saltos.pl 
6. Praca konkursowa winna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika, imieniem i           

nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego, numerem telefonu wraz z informacją o szkole i           
klasie, do której Uczestnik uczęszcza. Dane te pozwolą nam na weryfikację prac, rozróżnienie             
prac pochodzących od Uczestników o takich samych imionach i nazwiskach oraz ustalenie            
danych laureatów Konkursu i kontakt z nimi, w celu przekazania nagród. Prace nie podpisane,              
anonimowe lub zawierające niepełne dane identyfikacyjne nie będą zakwalifikowane do          
Konkursu. 

7. Formularz zgłoszenia do Konkursu winien być uzupełniony i podpisany przez          
rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika. Formularz zawiera wskazanie danych Uczestnika        
Konkursu, a także oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika           
Konkursu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozporządzanie i korzystanie           
przez Organizatora z pracy, w ramach promocji konkursu i prezentowania jego wyników, w             
zakresie publicznego rozpowszechniania z chwilą przekazania pracy Organizatorowi, a także          
o zgodzie na publikację pracy konkursowej na portalu społecznościowym Facebook na profilu:            
https://pl-pl.facebook.com/saltostrampoliny/ oraz na stronie internetowej www.saltos.pl 

https://pl-pl.facebook.com/saltostrampoliny/


8. Prace, do których nie załączono formularza zgłoszenia, nie będą zakwalifikowane do           
Konkursu.  

9. Przekazanie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia Organizatorowi jest         
równoznaczne z jednoczesną akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.  

10. Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe nie spełniają wymogów określonych w niniejszym          
Regulaminie mogą zostać wykluczeni z Konkursu decyzją Jury. 

11. Zabronione jest prezentowanie w pracy konkursowej treści lub używanie słów wulgarnych,           
obraźliwych, uderzających w grupy etniczne, religijne czy narodowe, a także powszechnie           
uznanych za przekleństwa, nie można też wpisywać treści niedopuszczonych polskim prawem           
dla osób poniżej 18 roku życia. Nakazana jest poprawność językowa. 

12. Spośród wszystkich zgłoszonych prac konkursowych Jury wyłoni zwycięzcę, laureatów II oraz           
III i – jeśli uzna to za stosowne – przyzna wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne i                
niepodważalne. W swoich decyzjach Jury jest całkowicie autonomiczne. 

13. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora. 
14. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane takie kryteria, jak: zgodność z             

tematyką, estetyka pracy, pomysłowość, oryginalność, kreatywność, poczucie humoru,        
element zaskoczenia. 

15. W ramach ogłoszenia wyników Konkursu zostanie podane imię i nazwisko laureatów oraz            
nazwa szkoły i klasy, do której laureaci uczęszczają. 

16. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej pracy do Konkursu w           

przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu. 
18. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 
§ 4 

Terminy 
1. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa w dniu 7 czerwca 2019 roku o              

godzinie 21:00 
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku. Wyniki konkursu            

zostaną ogłoszone na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook:         
https://pl-pl.facebook.com/saltostrampoliny/ oraz na stronie internetowej www.saltos.pl 

 
§ 5 

Nagrody 
1. Nagrodami dla Uczestników ze szkół w Konkursie są:  

a. za zajęcie I miejsca: Aparat FUJIFILM Instax Mini 9 oraz voucher na organizację             
urodzin (dla 10 osób) w Parku Trampolin SALTOS przy ul. Wydawniczej 5; 92-333             
Łódź  

b. za zajęcie II miejsca: łyżworolki oraz karnet na 10 wejść do Parku Trampolin SALTOS, 
c. za zajęcie III miejsca: smartwatch oraz karnet na 10 wejść do Parku Trampolin             

SALTOS. 
2. Nagrodami dla Uczestników z przedszkoli w Konkursie są: 

a. za zajęcie I miejsca: hulajnoga oraz voucher na organizację urodzin (dla 10 osób) w              
Parku Trampolin SALTOS przy ul. Wydawniczej 5; 92-333 Łódź  

b. za zajęcie II miejsca: gra zręcznościowa Twister oraz karnet na 10 wejść do Parku              
Trampolin SALTOS, 

c. za zajęcie III miejsca: latawiec oraz karnet na 10 wejść do Parku Trampolin SALTOS. 
3. Jury, w zależności od poziomu konkursu i liczby zgłoszeń, może zadecydować o przyznaniu             

wyróżnień. Wyróżnieniami będą jednorazowe wejściówki do Parku Trampolin SALTOS.  
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród ex aequo, jak i nie przyznania            

nagród za zajęcie poszczególnych miejsc. 
 

§ 6 
Odbiór nagród 

1. Nagroda zostanie przekazana laureatom w sposób i w terminie indywidualnie ustalonym przez            
Organizatora z rodzicem/opiekunem prawnym każdego z laureatów. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia nagród nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

https://pl-pl.facebook.com/saltostrampoliny/


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Uczestnika          
lub jego rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe lub okoliczności          
niezależne od Organizatora uniemożliwiające laureatowi skorzystanie z nagrody. Organizator         
nie ponosi także odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej nagrody. 

5. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani zamianie na równowartość w gotówce. 
6. Po przekazaniu nagrody laureatowi, uprawnienie do skorzystania ze świadczenia         

wynikającego z przyznanej nagrody nie może być przekazane osobie trzeciej. 
7. Nagrody wygrane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi         

przepisami podatkowymi (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od               
osób fizycznych). W stosunku do nagród, co do których istnieje obowiązek zapłaty            
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, wraz z nagrodą          
rzeczową zostanie przyznana również nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej         
równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości tej nagrody (ca.           
11,11 % wartości nagrody rzeczowej), która nie zostanie przekazana, lecz zostanie potrącona            
przez Organizatora na poczet 10% podatku dochodowego od nagród i odprowadzona do            
właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o                    
podatku dochodowym od osób fizycznych).  

8. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 
 

§ 7 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, należy zgłaszać w formie pisemnej, w czasie           
trwania Konkursu i najpóźniej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia jego wyników, na adres:               
SALTOS Park Sp. z o. o., ul. Wydawnicza 5, 92-333 Łódź z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs                
plastyczny”. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub           
potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Organizatora. Reklamacje złożone po upływie         
terminu określonego w ust. 1 Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji         
reklamującego, dane Uczestnika Konkursu, którego reklamacja dotyczy, jak również opis i           
powód reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.           
Rozpatrzenie reklamacji trwa do 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie           
reklamującego o jego wyniku (o dotrzymaniu terminu rozpoznania reklamacji i zawiadomienia           
reklamującego decyduje data nadania przesyłki do reklamującego). 

5. Decyzja Jury, co do reklamacji jest ostateczna i wiążąca reklamującego. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Parku Trampolin SALTOS prowadzonym przez          
Organizatora w Łodzi przy ul. Wydawniczej nr 5 oraz na stronie www.saltos.pl. 

2. Podanie wymaganych danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego jest         
dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników zgromadzone w związku z Konkursem będą przetwarzane          
wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. Każdy z Uczestników i ich            
rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich            
poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników        
Konkursu jest SALTOS Park Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-574), ul.               
Stolemów 44. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie        
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie          
charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje        
Organizator Konkursu. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią            
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu          



art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018                 
poz. 165 z późn. zm.). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych postanowieniach         
niniejszego Regulaminu, w szczególności terminu ogłoszenia wyników Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania           

przyczyny, a także do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości           
przekazanych prac. Jako zbyt małą ilość prac Organizator rozumie mniej niż 100 prac             
konkursowych. 

11. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: mailowo, pisząc na adres e-mail:           
karolina.trojanowska@saltos.pl .  

mailto:karolina.trojanowska@saltos.pl

