Regulamin konkursu Maludas
(dalej jako „Regulamin”)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu sklepu Maludas (dalej jako „Konkurs”) jest Kamil Rybicki prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą NPROFIT Kamil Rybicki, z siedzibą w Raczycach (63-430) przy ul. Nowej
23, NIP: 622-267-70-48 (dalej jako „Organizator”). Biuro firmy: ul. Goździkowa 6, 60 -175 Poznań.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest dokonanie wyboru najlepszych prac plastycznych przedstawiających sposób
ochrony środowiska, oraz zapoznanie jego uczestników z ofertą sklepu Maludas prowadzonego przez
Organizatora, do którego prowadzi domena https://maludas.pl/ (dalej jako „Sklep”).
2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką na temat „Ochrona środowiska”
(dalej jako „Praca”). Przygotowana Praca może dotyczyć m. in. segregacji odpadów, dbania o środowisko,
ograniczania zużycia wody - przy czym ów katalog zawartości merytorycznej Pracy nie jest zamknięty.
3. Sposób wykonania Pracy jest dowolny. Organizator zastrzega, aby była ona kreatywna i merytoryczna.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pracę mogą przesyłać dwie kategorie podmiotów (dalej jako „Uczestnicy”):
• uprawnieni przedstawiciele instytucji opiekuńczo-wychowawczej, do której uczęszczają dzieci w wieku
od 3 do 6 lat włącznie (dalej jako „Przedszkole”),

•

uprawnieni przedstawiciele instytucji opiekuńczo-wychowawczej albo parafii Kościoła
Rzymskokatolickiego, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 lat (dalej jako „Szkoła Podstawowa i
Parafia”).

§ 4. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od 19 kwietnia do 21 maja 2021 r. W tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia pod
adresem konkurs@maludas24.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 maja 2021 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych,
wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

II ZASADY KONKURSU
§ 5. Liczba nagród
Organizator zapewnia sześć (6) nagród, z czego trzy (3) będą przeznaczone dla Przedszkoli, zaś trzy (3) dla
Szkoły Podstawowej i Parafii.

§ 6. Zgłoszenie udziału i przebieg Konkursu
1. Uczestnicy Konkursu, zapoznawszy się uprzednio z treścią Regulaminu, zobowiązani są do przesłania
Prac drogą elektroniczną na adres konkurs@maludas24.pl do dnia 21 maja 2021 r. W temacie wiadomości
e-mail należy wskazać sformułowanie „KONKURS”.
2. Do Pracy wskazanej w ust. 1, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest załączyć wypełniony i podpisany
dokument w postaci formularza zgłoszeniowego, obejmującego również zgodę Rodzica, stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez dzieci uczęszczające do Przedszkola i Szkoły
Podstawowej i Parafii. Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, potwierdzają, że zgłoszona Praca jest wolna
od praw i roszczeń osób trzecich. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw
autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułów związanych z powyższym, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z
roszczeniami tychże osób.
4. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Z chwilą przesłania Pracy, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do niej, na
następujących polach eksploatacji:

• wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora oraz w prowadzonych przez niego profilach w
mediach społecznościowych,
• wykorzystanie na stronie internetowej P. Wioli Wołoszyn, wchodzącej w skład komisji konkursowej.
6. Uczestnik może przesłać następującą ilość Prac w danej edycji Konkursu:
• dziesięć (10) – w przypadku Przedszkola,
• dwanaście (12) - w przypadku Szkół Podstawowych i Parafii,
7. Warunkiem ważnego uczestnictwa Przedszkola i Szkoły Podstawowej i Parafii w Konkursie jest
udostępnienie na swojej oficjalnej stronie internetowej informacji o udziale w Konkursie, wraz z
hiperłączem (linkiem) do sklepu internetowego Organizatora o domenie https://maludas.pl/.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej Pracy, która nie spełnia wymagań określonych
w Regulaminie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych (w tym numeru telefonu i adresu e-mail)
Uczestnika, uniemożliwiającą powiadomienie o dokonaniu wyboru, ani za przesłanie niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych.

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Najlepsze Prace Uczestników (dalej jako „Laureaci”) wyłoni specjalnie powołana komisja konkursowa
(dalej jako „Komisja”) w składzie:
• Wiola Wołoszyn – uznana w Polsce autorka książek dla dzieci,
• Kamil Rybicki – Organizator,
• Emilia Bujnowska – PR Manager w agencji NPROFIT.
2. Komisja, oceniając Prace, bierze w szczególności pod uwagę innowacyjność pomysłu, kreatywne
podejście w jego realizacji, a także jego spójność z przedmiotem Konkursu.
3. Decyzje Komisji w zakresie wyboru Laureatów są ostateczne.
4. Organizator, chcąc przekazać nagrody Laureatom, skontaktuje się z nimi za pośrednictwem
korespondencji elektronicznej.
5. Wyniki Konkursu, wraz z danymi osobowymi Laureatów (na zasadach określonych w §10 Regulaminu),
zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Sklepu, oraz w mediach społecznościowych, na co
Uczestnik wyraża zgodę.

§ 8. Nagrody w Konkursie
1. Sześciu Laureatów, których przesłane Prace zostały uznane przez Komisję za najlepsze, otrzymają bon
finansowy na zakupy w Sklepie (dalej jako „Bon”), w wysokości wskazanej poniżej:
a. Przedszkole:
• Zielona kompania (I miejsce) – 900 złotych,
• Ekologiczny zakątek (II miejsce) – 700 złotych,
• Zgodni z naturą (III miejsce) – 400 złotych,
b. Szkoła Podstawowa i Parafia
• Świadomi obywatele (I miejsce) – 900 złotych,
• Proekologiczna drużyna (II miejsce) – 700 złotych,
• Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) – 400 złotych.
2. Bon uprawnia Laureata do uzyskania jednorazowego rabatu kwotowego do wykorzystania podczas
zakupów w Sklepie.
3. Bon może być zrealizowany w terminie do 30 dni od daty jego wydania Laureatowi.
4. Realizacja Bonu przez Laureata następuje poprzez wskazanie jego numeru w uwagach do zamówienia
(w trakcie jego składania) w Sklepie lub w osobnej wiadomości e-mail do Organizatora z powołaniem na
numer zamówienia w Sklepie.
5. W przypadku zakupu w Sklepie na kwotę niższą niż wartość Bonu, niewykorzystana część Bonu nie
będzie podlegała zwrotowi.
6. W przypadku zakupu produktu w Sklepie na kwotę wyższą niż wartość Bonu, Laureat dopłaci wynikającą
z tego tytułu różnicę.
7. Bon nie łączy się z innymi bonami oraz rabatami dostępnymi w Sklepie.
8. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
9. W przypadku odstąpienia od umowy związanej z zakupem produktu w Sklepie na podstawie realizacji
Bonu, zwracana Laureatowi wartość będzie stanowić kwotę stricte zapłaconą przez Laureata.

§ 9. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacje powinny być przesłane na adres konkurs@maludas24.pl. W temacie wiadomości email
należy wskazać sformułowanie „REKLAMACJA”.
3. Reklamacja powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres e-mail,
• dokładny opis i przyczynę reklamacji.
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań
określonych w ust. 3 nie będą podlegały rozpoznaniu.
5. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków reklamacji, Organizator, w terminie 7 dni od jej
otrzymania, może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie. Brak jej
poprawy w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z prawa reklamacji.
6. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi reklamującego o decyzji w terminie 10 dni od daty jej
otrzymania.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
marcin.majchrzak@nprofit.pl.
3. Administrator przetwarza osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, na zasadach
określonych w Rozporządzeniu 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 (RODO) oraz w ustawie o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia
zgłoszonej Pracy w Konkursie.
5. Gromadzone dane osobowe będą wykorzystywane adekwatnie w celu przeprowadzenia Konkursu, w
tym ogłoszenia jego wyników.
6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla celów podanych są następujące:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
– zgoda udzielona przez Uczestnika.
7. Administrator, w zależności od przesłanych przez Uczestnika informacji, ma możliwość gromadzenia w
szczególności następujących danych:
– imię i nazwisko,
– numer telefonu kontaktowego,
– adres poczty elektronicznej e-mail.
8. Dane osobowe Uczestnika związane z celami wymienionymi wyżej będą przetwarzane przez
Administratora oraz zaufane podmioty przetwarzające, które, zgodnie z zawartymi umowami, zapewniają
adekwatne i odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne celem ochrony powierzonych danych
osobowych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
10. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Uczestnik powinien wysłać wiadomość elektroniczną e-mail wraz
ze swoim żądaniem na adres: marcin.majchrzak@nprofit.pl.
11. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne
realizacji celu wskazanego wyżej.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami
określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
14. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć Prac Laureatów.

§ 11.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w siedzibie Organizatora, a także na stronie
internetowej pod domeną https://maludas.pl/konkurs.
2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu akceptują warunki Regulaminu.
3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE „ZIEMIA – PLANETA MARZEŃ”

Data: ___ kwietnia/maja 2021 r.

Nazwa

_____________________________________
_____________________________________

Adres:

_____________________________________
_____________________________________

Tytuł pracy:

_____________________________________
_____________________________________

Autor/autorzy pracy:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Imię i nazwisko zgłaszającego:

_____________________________________
_____________________________________

Telefon kontaktowy zgłaszającego:

_____________________________________
_____________________________________

Adres e-mail zgłaszającego:

_____________________________________
_____________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w § 10
Regulaminu.

______________________
Podpis zgłaszającego
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Data: ___ kwietnia/maja 2021 r.

ZGODA RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz mojego dziecka na zasadach
określonych w § 10 Regulaminu. Jednocześnie akceptuję udział mojego dziecka w Konkursie.

______________________
Podpis Rodzica
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