
Regulamin konkursu „Wiem, Jestem, Eko” 2014 

Część I postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wiem, Jestem, Eko” (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest Openfield  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy pl. 

Kopernika 1, 45-040 Opole (dalej: Organizator).  

3. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli publicznych i prywatnych, działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne. Prawa do uczestnictwa w Konkursie ani 

praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na 

inne osoby ani podmioty. 

4. Konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu 2014 roku.   

5. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane 

wyłącznie do celów przeprowadzanego Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, 

kto bierze udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne.  

6. Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (dalej: Komisja). 

7. Uczestnikiem Konkursu jest przedszkole spełniające warunki określone w Regulaminie i zakwalifikowane do 

udziału w Konkursie przez Organizatora.  

8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego 

warunków. 

9. Uczestnicy Konkursu przesyłając zgłoszenie wyrażają zgodę na zamieszczenie przesłanej pracy konkursowej 

oraz opublikowania swojego imienia i nazwiska, bez prawa do wynagrodzenia, na stronie internetowej 

www.playdo.pl, na materiałach reklamowych firmy Openfield i w środkach masowego przekazu. Uczestnik 

zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu 

naruszenia ich dóbr osobistych w związku z publikacją nadesłanych do Konkursu propozycji, jak również do 

przystąpienia na własny koszt do wszelkich postępowań sądowych i pozasądowych, toczących się z udziałem 

Organizatora w związku z tymi naruszeniami. 

10. Organizatorowi przysługuje prawo do wcześniejszego zakończenia zbierania zgłoszeń konkursowych 

w przypadku dużej ilości zgłoszeń.  

Część II Zasady uczestniczenia w Konkursie  

1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie koncepcji zajęć o ekologii dedykowanych dla przedszkolaków w wieku 4-

6 lat. Zaproponowana koncepcja zajęć powinna być przesłana w wypełnionym „Formularzu koncepcji” który 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Koncepcje należy wysłać w wersji elektronicznej na adres 

hello@playdo.pl .  

2. głoszenia do Konkursu należy przesyłać w terminie od 01  sierpnia  2014 r. do 15 września 2014  r. Okres ten 

nie obejmuje wyłaniania zwycięzców i wydawania nagród i nie obejmuje okresu przeznaczonego na składanie 

i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 01 października 2014 r. Laureatem Konkursu zostaje 

Uczestnik, którego praca konkursowa zostanie najwyżej oceniona przez Komisję. Przy ocenie zadania 

konkursowego obowiązuje kryterium zgodności z tematyką i oryginalności. W Konkursie zostanie przyznana 

jedna nagroda główna w postaci profesjonalnych warsztatów ekologicznych.  

4. Komisja rozpatrzy zgłoszenia konkursowe i oceni nadesłane przez Uczestników prace konkursowe w terminie 

do dnia 15 września 2014r. 



5. Uczestnik z chwilą przesłania pracy konkursowej przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo własności do 

przesłanego egzemplarza pracy. Laureat przy odbiorze nagrody zobowiązany jest przenieść nieodpłatnie na 

Organizatora całość autorskich praw majątkowych do korzystania z utworów, które składają się na przesłaną 

pracę na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub fałszywych danych. 

W przypadku podania błędnych lub fałszywych danych Uczestnik nie ma prawa do nagrody. 

7. Wydanie nagrody nastąpi do dnia  31 grudnia.2014 r. 

Część III Postanowienia Końcowe  

1. Organizator wydaje nagrody przyznane w Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną ani na jej równowartość w pieniądzu. Laureat nie 

może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Można odmówić prawa przyjęcia nagrody w przypadku braku 

możliwości jej zrealizowania. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość ani użyteczność nagrody, nie ponosi również 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tych 

tytułów jest producent lub usługodawca. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub realizacji nagród z przyczyn 

leżących po stronie Uczestników.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagród w Konkursie. 

7. Ewentualne spory związane z przebiegiem Konkursu podlegają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.  

9. Regulamin udostępnia się do wglądu w siedzibie Organizatora.  

 


