REGULAMIN KONKURSU
„(Nie)brzydkie słówka”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „(Nie)brzydkie słówka” (dalej: „Konkurs”)
jest Psycholog Seksuolog Anna Zawiślak wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Powiśle 35, 32-566,
Okleśna, NIP 6772174111, REGON 146668710, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej
www.facebook.com/dzidziuswbrzuszku (zwaną dalej „Stroną Konkursową”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla
Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a
wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter
informacyjny.
4. Regulamin
w
pełnej
treści
dostępny
jest
na
stronie:
http://www.skadsiebioradzieci.pl/regulaminSłówka.pdf
§2. Przedmiot i czas trwania Konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu przedstawionego przez Organizatora na Stronie
Konkursowej zadania, polegającego na wysłaniu pracy konkursowej na adres
e-mail Organizatora – psychologseksuolog@interia.pl
Pracą konkursową jest:
 podanie co najmniej pięciu (5) tzw. (nie)brzydkich słówek i/lub wyrażeń,
które wymyśliło dziecko w wieku przedszkolnym (2-6 rok życia) i używa
ich zamiast popularnych brzydkich słów lub przekleństw,
 podanie wieku dziecka.
[Przykładowo: „Ale z Ciebie grzybek!, wiek: 5 lat”]
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 grudnia 2017 roku o godz. 18:00 i kończy się w
dniu 17 grudnia 2017 roku o godz. 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu
18 grudnia 2017 o godzinie 10:00. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach
wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.
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1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili
przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, które posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W konkursie mogą brać udział te osoby,
które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 3 niniejszego
paragrafu (dalej zwani są jako „Uczestnicy”).
3. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne
wykonanie następujących czynności:
a) wysłanie pracy konkursowej, o której mowa jest w §2 ust. 1, na adres e-mail
psychologseksuolog@interia.pl (dla ułatwienia na końcu niniejszego
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§3. Uczestnictwo w Konkursie

regulaminu podany jest szablon zgłoszenia do Konkursu, nie jest on jednak
obowiązkowy).
b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
c) oświadczenie, że jest ustawowym przedstawicielem autora Pracy (czyli
dziecka) lub posiada do niej wyłączne prawa.
4. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 3 skutkuje wysłaniem
zgłoszenia do Konkursu. (dalej zwane jako „Zgłoszenie”).
5. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia jednokrotnie.
6. W momencie przesłania Pracy wraz z wymaganymi zgodami Uczestnik
oświadcza, że wszystkie przesłane treści są zgodne ze stanem faktycznym.
§4. Przebieg Konkursu
1. Spośród Prac przesłanych w trakcie trwania konkursu zostanie wyłonionych 10
(dziesięć), które w ocenie Organizatora są najciekawsze i zostały wykonane lub
skomponowane w oryginalny sposób.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, zgłoszenie w terminie,
liczba podanych przykładów – słówek.
3. Uczestnicy, którzy zgłosili Prace wybrane przez Organizatora zostają
„Zwycięzcami konkursu” i uzyskują prawo do Nagrody (po jednej dla każdego
Zwycięzcy).
4. Ogłoszenie
wyników
Konkursu
następuje
poprzez
stronę
www.facebook.com/dzidziuswbrzuszku.
Dodatkowo
Zwycięzcy
zostaną
powiadomieni drogą e-mailową.
§5. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Każdy Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci książeczki „Dzidziuś w brzuszku,
czyli skąd się biorą dzieci” o wartości 19 złotych wraz z wysyłką na terenie
Polski. (dalej „Nagroda”).
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie
lub ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody Organizator doręcza na własny koszt i odpowiedzialność po
zakończeniu konkursu.
5. Nagrody są zwolnione z opodatkowania na podstawie ustawy o PIT art. 21 ust.
1 pkt 6, 6a i 68.
6. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników
konkursu, przekazać Nagrody Zwycięzcom.
7. Zwycięzcy są zobowiązani potwierdzić e-mailem adres do wysyłki Nagrody
najpóźniej do 23 grudnia 2017. Jeśli nagrodzony nie dokona takowego
potwierdzenia nagroda przepada i Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.
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1. W przypadku, gdy Praca lub jakikolwiek jej element stanowić będzie utwór w
rozumieniu prawa autorskiego Uczestnik oświadcza, że jest przedstawicielem
ustawowym autora utworu (tj. dziecka/podopiecznego) i, że w związku z
wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich
i praw zależnych na Organizatora, nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.
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§6. Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

2. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik:
I. udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym
i czasowym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na cały czas
trwania tych praw, na wykorzystywanie utworu na wymienionych poniżej polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie
i w pamięci komputera,
b) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci
Internet,
c) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora, w tym
w ramach dozwolonej reklamy lub promocji produktów Organizatora, bez
względu na liczbę nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;
d) wykorzystywanie w publikacjach naukowych lub popularnonaukowych,
publikowanych tradycyjnie lub on-line.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Prace wyłącznie autorstwa swoich dzieci lub
ustawowych podopiecznych. Zabronione jest wykorzystywanie cytatów
pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów oraz zgłaszanie wypowiedzi cudzych
dzieci.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Pracach jakichkolwiek treści,
które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek
prawa bądź dobra osób trzecich.
5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi
Praca konkursową. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie
koszty, jakie Organizator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób
trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym
mowa w zdaniu poprzednim – Pracy.
§7. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres Organizatora psychologseksuolog@interia.pl,
w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia
Organizatorowi.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres
mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres
mailowy podany w reklamacji lub pocztą tradycyjną na adres zwrotny podany
w reklamacji.
5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
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1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez
niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców
Konkursu, przekazania Nagród.
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§8. Dane osobowe

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
uczestnictwo w konkursie i otrzymanie Nagrody w Konkursie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.). Organizator jest administratorem danych.
4. Organizator będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail
w przypadku wszystkich Uczestników, a dodatkowo adres korespondencyjny
w przypadku Zwycięzców.
5. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
7. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej
informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora:
psychologseksuolog@interia.pl Dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od otrzymania
stosownej prośby.
8. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział
w Konkursie i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne
z ustawą wymienioną w ust. 3.
9. Uczestnik zgadza się na publikację jego imienia i nazwiska na stronie konkursowej
w przypadku wygranej, w szczególności na stronie www Organizatora oraz profilach
społecznościowych Organizatora.
§9. Zmiany regulaminu
1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora. Zmiany będą
publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych
Uczestników Konkursu.
§10. Postanowienia końcowe
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Kraków, dnia 10 grudnia 2017 r.
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1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
a) za treść Prac;
b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania
przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;
c) w przypadku niemożliwości doręczenia Nagród na skutek nieobecności,
podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: psychologseksuolog@interia.pl. Odpowiedzi
udzielane będą w terminie do 4 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji,
jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
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Przykładowy szablon zgłoszenia do konkursu (Nie)brzydkie słówka

Imię i nazwisko*

Przykłady „(nie)brzydkich słówek” (wpisz co najmniej pięć słów lub wyrażeń)*
1.
2.
3.
4.
5.

Wiek dziecka*




Akceptuję regulamin konkursu „(Nie)brzydkie słówka”
Oświadczam, że jestem ustawowym przedstawicielem autora Pracy

podpis Uczestnika

Strona
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*pola obowiązkowe
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