REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w lesie”
§1
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. (dalej: Konkurs), jest Expo Mazury S.A. (dalej:
Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka 55, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513712, NIP 8392767573,
kapitał zakładowy 96.928.000,- PLN
2. Sponsorem Konkursu (dalej: Sponsor) jest Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie (14100), ul. Grunwaldzka

55, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 513712, NIP 8392767573, kapitał zakładowy 116.928.000,- PLN.
3. Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia o nazwie „Hubertus Arena”,
odbywającego się w dniach 13-15.10.2017 r. w Expo Mazury Centrum
TargowoKonferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 55.
4. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości
artystycznej dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum,
tj. podczas wydarzenia „Hubertus Arena” odbywającego się w Expo Mazury Ostróda.
5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie się co najmniej 6 uczestników,
spełniających kryteria przewidziane niniejszym regulaminem.
§2
Czas trwania i temat Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2017 r. i trwać będzie do 13 października 2017 r.
2. Temat prac konkursowych brzmi: „Jesień w lesie”
3. W konkursie mogą brać udział dzieci do 15 roku życia , z zastrzeżeniem, iż udział osób do
13 roku życia możliwy jest wyłącznie za zgodą i przy obecności opiekunów prawnych,
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie w terminie do 06 października
2017r.: a) Pracy konkursowej, b) Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu c) oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu. Dokumenty, o których mowa powyżej wypełnia i podpisuje przedstawiciel
ustawowy Uczestnika.
3. Prace odpowiednio zabezpieczone należy doręczyć na adres siedziby Organizatora do
dnia 11 października 2017r., w przypadku prac nadesłanych pocztą, liczy się data stempla
pocztowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych na Konkurs prac,
które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w transporcie).
5. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko
własne Uczestnika.

6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą
podlegały ocenie konkursowej.
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna/ów prawnego/ych przez
Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź.
zm.).
8. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
9. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub
roszczeniami osób trzecich.
10. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
11. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich, z wyłączeniem przedstawicieli ustawowych.
12. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i
osobiste do przekazanej pracy.
13. Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien
zawierać metryczkę według następującego wzoru: a)imię i nazwisko Uczestnika, b) imię i
nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika, adres e-mail oraz nr telefonu. Brak
opisu Pracy konkursowej, zgodnego z metryczką, albo jakiegokolwiek jej punktu skutkuje
możliwością odrzucenia Pracy konkursowej z Konkursu.

14. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
15. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
może nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. Decyzję w
każdym przypadku podejmuje Organizator.

§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez organizatora w składzie
trzyosobowym, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez prezentacje prac oraz imion i nazwisk
zwycięzców podczas wydarzenia „Bajkowy Mikołaj” dnia 14 października 2017 r. o godz.
14:00 w Expo Mazury S.A.
4. Nagrodami w konkursie są:
a) I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej 760,00zł
b) II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej 760,00zł
c) III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej 760,00zł
5. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
6. Decyzja komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
8. Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżącyc h po
stronie Zwycięzcy, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych,
niepełnych danych lub nieodebranie Nagrody w terminie, oznacza utratę prawa do
Nagrody.
9. W przypadku nagród pieniężnych wartość tych nagród zostanie pomniejszona o należny
podatek i wypłacona Zwycięzcy w pomniejszonej wysokości.
10. W przypadku nagród rzeczowych, co do których powstanie obowiązek zapłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego, nagrody te zostaną powiększone o wartość
podatku należnego, który zostanie przekazany bezpośrednio do organu skarbowego.

11. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi w formie pisemnej i przed
odebraniem nagrody dane Urzędu Skarbowego, w którym się rozlicza.
§ 5 Prawa autorskie
1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz
prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej
zostało uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, zawierającym
obowiązkowe oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równo znaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatora własności egzemplarza Pracy konkursowej.
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas
wydarzenia o nazwie „Hubertus Arena ”, odbywającego się w dniach 13-15.10.2017 r. w
Expo Mazury Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie, ul.

Grunwaldzka 55 oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych
Organizatora, a także zgadza się na wykorzystywanie pracy w celach promocyjnych i
marketingowych przez Organizatora.
4. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac plastycznych na wszelkich polach
eksploatacji, zrzekając się prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.
§6
Postanowienia końcowe:
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na www.bajkowymikolaj.pl.
5. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (89)
506 58 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@expomazury.pl.
6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
8. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora www.hubertusarena.pl
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa polskiego.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.

