
JUBILEUSZOWY  KONKURS 
”Jaki jest SKALSKI smak Twojego dzieciństwa?”

REGULAMIN KONKURSU

§1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o. o. ul. Siennieńska 12, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6612376283. Partnerem Konkursu jest Piekarnia Cukiernia SKALSKI  ul.
Kilińskiego 20L w Ostrowcu Świętokrzyskim 

§2

Adresaci

Konkurs przeznaczony jest dla klas 1 – 3 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu 
powiatu ostrowieckiego i ościennych.

§3

Zasady konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy konkursowej. Za pracę konkursową uważa
się  pracę  plastyczną  będącą  odpowiedzią  na  pytanie  konkursowe ,,Jaki  jest  Skalski  smak
Twojego dzieciństwa? Praca konkursowa może mieć formę pracy plastycznej, rysunku, kolażu
zdjęć, rzeźby itp. Praca musi nawiązywać do jednego z produktów z oferty Partnera konkursu,
tj. ,,Piekarnia i Cukiernia Skalski”. 

2. Prace  konkursowe  wraz   wraz  z  formularzem  zgłoszenia  należy  dostarczyć  do  siedziby
Organizatora,  tj.  Świętokrzyska  Grupa  Mediowa  –  ul.  Siennieńska  12,  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski w dniach od 1.10.2019 – 20.10.2019r.

3. Komisja konkursowa wybierze 2 najciekawsze propozycje i w dniu 25 października opublikuje
je  na  fanpage  Świętokrzyskiego  Radia  Rekord  89.6FM  na  portalu  społecznościowym
Facebook w formie ankiety.

4. Zwycięzcę konkursu w drugim etapie  wyłonią Internauci.  Zwycięzcą zostanie klasa,  której
praca w ankiecie zbierze największą ilość głosów. 

5. Formularz zgłoszenia do konkursu wraz z Pracą Konkursową załącznik nr 1) należy wypełnić 
i  dostarczyć   lub  wysłać  na  adres  ul.  Siennieńska  12,  27-  400  Ostrowiec  Świętokrzyski.
najpóźniej do dnia 20 października 2019

6. Ogłoszenie  wyników  odbędzie  się  w  dniu  4  listopada  za  pośrednictwem  fanapge
Świętokrzyskiego Radia Rekord 89.6 FM oraz portalu CoZaDzien.pl

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
9. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.
883 z 

10. Organizator  ma  prawo  wykorzystywać  prace  konkursowe  nadesłane  przez  Uczestników
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych oraz informacyjnych, z których
nie czerpie korzyści majątkowych. 



11. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
do Utworu w zakresie określonym powyżej w punkcie  10.

12. Uczestnik,  wysyłając  pracę,  oświadcza,  że  tekst  stanowi  w  całości  dzieło  oryginalne,  nie
narusza  praw  autorskich  osób  trzecich,  przepisów  o  ochronie  tajemnicy  państwowej  i
służbowej,  jest  wolny  od  jakichkolwiek  zapożyczeń  oraz  nie  mają  miejsca  żadne  inne
okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z
tytułu wydania oraz rozpowszechniania tekstów.

13. W  przypadku  każdego  użycia  utworu  Organizatorowi  będzie  przysługiwało  prawo
wykorzystania przesłanych tekstów w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych
bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika  

   §4

Nagrody

1. Nagrody w konkursie ufundowane są przez Partnera Konkursu, tj. Piekarnię i Cukiernię 
SKALSKI z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20L w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Nagrodą w konkursie są warsztaty cukiernicze w siedzibie Partnera  tj. ul. Kilińskiego 20L w 
Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu ustalonym wcześniej pomiędzy Zwycięzcą, a Partnerem.

                                                                           §5

Postanowienia ogólne

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

3. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym załączonym do regulaminu.

4. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.CoZaDzien.pl oraz w siedzibie 
Organizatora.

5. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz 
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą 
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
7. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w 

przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.






