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Regulamin konkursu 

„Konkurs filmowy z kalendarzem”  

 

I. Definicje. 

Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane 

poniżej: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3, 

NIP: 6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 

XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975. 

3. Konkurs – konkurs „Konkurs filmowy z kalendarzem” organizowany i 

przeprowadzany przez Organizatora, którego zasady zostały określone w 

niniejszym Regulaminie.  

4. Nagrody – nagroda/nagrody opisane w niniejszym Regulaminie, które można 

wygrać w Konkursie. 

5. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania 

konkursowego opisanego w niniejszym Regulaminie.  

 

II. Zasady ogólne Konkursu. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy posiadają Kalendarz nauczycielki 

przedszkola lub Kalendarz na dobry rok (aktualny lub z poprzednich lat) wydany 

przez Organizatora, korzystali z niego i chcieliby podzielić się filmem mającym na 

celu zachęcenie innych do zakupu kalendarza.  

2. Przedmiotem Konkursu jest nagranie krótkiego filmu o charakterze promocyjnym 

(max. 3-minutowego) na temat Kalendarza nauczycielki przedszkola lub Kalendarza 

na dobry rok, w którym Uczestnik opowie o swoich doświadczeniach z w/w 

produktami. Przykładowe pytania, na które Uczestnik może odpowiedzieć w swoim 

filmie:  
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• jak Ci się pracuje z kalendarzem; 

• co najbardziej w nim ułatwia planowanie Twojej pracy; 

• dlaczego wybrałeś akurat kalendarz od #BliżejPrzedszkola; 

• co w nim najbardziej Ci się podoba; 

• w jaki sposób z niego korzystasz; 

• co jeszcze powinno się w nim znaleźć za rok. 

Organizator zwróci również uwagę na kreatywne podejście Uczestników do tematu 

Konkursu. Organizator zastrzega, że jeśli w filmie wystąpią inne osoby niż Uczestnik, 

wymagane jest przesłanie również ich zgód na publikację wizerunku.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  

09.201.1540 ze zm.). 

4. Nagrany film należy przesłać na adres mailowy kalendarz@blizejprzedszkola.pl w 

terminie do 27 lipca 2021 r. wraz z Kartą Uczestnika, stanowiącą załącznik do 

niniejszego Regulaminu.  

5. Nadesłanie filmu na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Filmy przesłane po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej bądź bez wymaganych zgód 

nie będą oceniane. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez filmy nadesłane przez Uczestników Konkursu. Wyłączna 

odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Uczestniku Konkursu – autorze 

nadesłanej pracy konkursowej. 

8. Nagrodami w Konkursie są:  

a) Nagroda główna: Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie 

internetowym www.blizejprzedszkola.pl/sklep  

b) Miejsce II i III: Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie 

internetowym www.blizejprzedszkola.pl/sklep  

c) Wyróżnienia: 30x książka-niespodzianka Wydawnictwa Skrzat  

mailto:kalendarz@blizejprzedszkola.pl
http://www.blizejprzedszkola.pl/sklep
http://www.blizejprzedszkola.pl/sklep
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Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród, jeśli liczba prac 

nadesłanych na Konkurs będzie zbyt mała.  

9. Organizator wybierze zwycięskie filmy, oceniając wartość promocyjną materiału, 

kreatywność w ujęciu tematu i ogólne wrażenie.  

10. Jeśli wartość jednorazowej nagrody przekroczy kwotę 200 zł, Organizator wraz z 

przyznaniem nagrody rzeczowej przyznaje również nagrodę pieniężną w wysokości 

11,11% wartości nagrody, przy czym przystępując do Konkursu Uczestnik 

potwierdza, że jest świadom oraz wyraża zgodę na przeznaczenie przez Organizatora 

części nagrody stanowiącej nagrodę pieniężną na cel uiszczenia należnego podatku 

dochodowego, do zapłaty którego w razie wygranej byłby zobowiązany Uczestnik, a 

którego płatnikiem jest Organizator. 

11. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą/kurierem – koszt wysyłki ponosi 

Organizator. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną. W przypadku otrzymania 

wraz z Nagrodą potwierdzenia otrzymania Nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do 

podpisania i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres Organizatora na 

swój koszt. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych. 

12. Autorzy nagrodzonych filmów zostaną ambasadorami marki #BliżejPrzedszkola i ich 

filmy zostaną zamieszczone w materiałach promocyjnych Organizatora mających na 

celu promocję Kalendarza nauczycielki przedszkola / Kalendarza na dobry rok. 

Nagrodzone filmy mogą zostać opublikowane na stronie www.blizejprzedszkola.pl, w 

mediach społecznościowych Organizatora: strona facebookowa 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola, grupa facebookowa 

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/, profil na Instagramie: 

https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/, kanał na YouTube 

https://www.youtube.com/user/blizejprzedszkolapl, a także w innych materiałach 

mających na celu promocję Kalendarza. Organizator ma prawo wykorzystać też 

jedynie fragmenty filmów lub stworzyć jeden materiał promocyjny dotyczący 

Kalendarza, który będzie składał się z nagrodzonych prac konkursowych, na co 

Uczestnik wyraża zgodę. Organizator ma prawo również opublikować filmy, które nie 

zostały nagrodzone, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

http://www.blizejprzedszkola.pl/
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/
https://www.youtube.com/user/blizejprzedszkolapl
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13. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 9 sierpnia 2021 r. na stronie 

https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-z-kalendarzem.   

 

III. Dane osobowe uczestników Konkursu. 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji 

Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, 

adresu e-mail, danych w postaci wizerunku.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z organizacją 

Konkursu, ogłoszeniem laureatów oraz do celów związanych z działaniami 

promocyjnymi i marketingowymi Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają 

również zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku Uczestnika (autora 

filmu) i publikacji tego wizerunku (opublikowanie filmu).  

3. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych”). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

przeprowadzić Konkursu i spełnić wymogów prawnych.  

6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek 

informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-z-kalendarzem
http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych


  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl,  e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

 

IV.  Reklamacje. 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na 

adres kalendarz@blizejprzedszkola.pl. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin jest dostępny na stronie Konkursu https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-z-

kalendarzem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W 

przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestnika 

o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na 

adres e-mail podany przez Uczestnika w nadesłanej na Konkurs pracy. 

 

 

 

 

mailto:kalendarz@blizejprzedszkola.pl
https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-z-kalendarzem
https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-z-kalendarzem
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KARTA UCZESTNIKA 

„Konkurs filmowy z kalendarzem” 

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko Uczestnika (autora filmu):  

Adres do ewentualnej wysyłki nagrody:  

Telefon kontaktowy: 

Adres-mail:  

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia  

i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Organizatora na potrzeby 

organizacji „Konkursu filmowego z kalendarzem”, wyboru i ogłoszenia listy laureatów 

Konkursu; oraz mojego imienia i nazwiska jako autora filmu przy publikacji filmu w 

materiałach promocyjnych Organizatora. (Organizator: CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 

3, 30-437 Kraków) 

 

……………………………………… 

Podpis 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA OPUBLIKOWANIE FILMU  

I PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI WIZERUNKU  

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na opublikowanie mojego filmu zawierającego mój wizerunek w 

materiałach promocyjnych Organizatora dotyczących Kalendarza nauczycielki przedszkola / 

Kalendarza na dobry rok, tj. na stronie www.blizejprzedszkola.pl, na profilu Facebook 

Organizatora, na kanale YouTube Organizatora, na profilu Instagram Organizatora i w innych 

materiałach dotyczących promocji Kalendarza. (Organizator: CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. 

Kwiatowa 3, 30-437 Kraków) 

 

 

……………………………………… 

Podpis 

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/

