
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

pod nazwą 

„Super Przedszkolaki” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Super 

Przedszkolaki” (zwany dalej konkursem).  

2. Organizatorami konkursu są:  

a) Przedsiębiorstwo "PROMAX" spółka jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój spółka 

jawna z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19 (zwana dalej „Promax”), wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087709 oraz 

b) Wiesław Okrój, Marcin Okrój prowadzący łącznie działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej pod firmą Telewizja Kablowa PRO-ART Spółka cywilna – Marcin Okrój, Wiesław 

Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

NIP 6221005536. 

3. Fundatorami nagród są:  

a) w zakresie nagród głównych:  

Przedsiębiorstwo "PROMAX" spółka jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój spółka 

jawna z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087709 oraz 

b) w zakresie nagród dodatkowych:  

VIMN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-560) 

przy ul. Mokotowskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 

0000130592. 

  

 

§ 2 

Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku. 

 

§ 3 

Konkurs ma zasięg odpowiadający obszarowi świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Promax, 

tj. południowa Wielkopolska. 

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

 

§ 4 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:  



 

 

 

 

a) osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

prowadzące zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedszkola niepubliczne - zwane 

dalej „przedszkolami niepublicznymi”,  

b) jednostki samorządu terytorialnego (gminy) prowadzące przedszkola publiczne zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. – Dz.U z 2017 r., poz. 

2198 ze zm.) - zwane dalej „przedszkolami publicznymi”, 

- zwane dalej łącznie „przedszkolami” - mające siedzibę (adres funkcjonowania przedszkola) na 

obszarze wskazanym w § 3 niniejszego regulaminu. 

2. Każde z przedszkoli może zgłosić swój udział w konkursie tylko jednokrotnie, tzn. każde przedszkole 

może zgłosić tylko jeden film konkursowy. 

 

 

III. WARUNKI KONKURSU 

 

§ 5 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nagranie przez grupę przedszkolną i zgłoszenie do 

konkursu autorskiego filmu konkursowego, którego tematem przewodnim jest: „piosenka, taniec, 

odegracie scenkę... Pokażcie, że jesteście naprawdę super!”. 

2. Film konkursowy nie może być dłuższy niż 60 sekund i powinien zostać zgłoszony do konkursu 

w formacie .mov lub .mp4. 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez łączne spełnienie następujących przesłanek: 

a) prawidłowe oraz kompletne wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, 

b) przesłanie skanu podpisanego formularza, o którym mowa powyżej, wraz z załączonym filmem 

konkursowym w terminie do dnia 18.06.2018 roku do godz. 23:59 za pośrednictwem 

korespondencji e-mail na adres: konkurs@tvproart.pl O zachowaniu terminu do zgłoszenia 

decyduje moment wprowadzenia wiadomości zawierającej formularz wraz z filmem 

konkursowym do środka komunikacji elektronicznej. 

4. Zgłoszenia niekompletne, uzupełnione nieprawdziwymi danymi, zgłoszone po terminie lub przez osoby 

/ podmioty nie spełniające warunków do wzięcia udziału w konkursie oraz niespełniające warunków 

konkursu wynikających z niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane i nie wezmą udziału 

w konkursie. 

5. Dyrektor przedszkola dokonujący zgłoszenia w konkursie w imieniu przedszkola oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.  

6. Dyrektor przedszkola dokonujący zgłoszenia w konkursie w imieniu przedszkola oświadcza, że wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu podanych przez siebie danych osobowych 

(imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) w celu niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu oraz przyznania i zrealizowania nagród. 

7. Dyrektor przedszkola dokonujący zgłoszenia w konkursie w imieniu przedszkola oświadcza, że wyraża 

zgodę – na wypadek, w którym zgłaszane przez niego do konkursu przedszkole zostanie laureatem - 

na przekazanie przez organizatorów konkursu podanych przez niego danych osobowych – o których 

mowa w pkt. 6 - do podmiotu realizującego nagrody w postaci bonów oraz fundatora nagród 

wymienionego w § 1 pkt 3 lit b),. 
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8. Dyrektor przedszkola dokonujący zgłoszenia w konkursie w imieniu przedszkola oświadcza, że uzyskał 

od rodziców dzieci oraz ewentualnie nauczycieli występujących w zgłoszonym filmie konkursowym 

wszelkie wymagane przepisami prawa zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych 

osobowych dzieci i nauczycieli oraz rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z udziałem 

w niniejszym konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz na publikację filmów 

w TV Proart w celach informacyjnych i marketingowych. 

9. Realizując obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa wskazujemy, że: 

a) administratorami przekazywanych danych osobowych (tj. dyrektorów przedszkoli dokonujących 

zgłoszenia do konkursu oraz dzieci i innych osób występujących w zgłoszonym filmie 

konkursowym) są organizatorzy konkursu wskazani w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu, 

b) organizatorzy konkursu przetwarzają dane osobowe dyrektora przedszkola dokonującego 

zgłoszenia w konkursie (imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz dane 

osobowe w postaci wizerunku osób występujących w filmie konkursowym, 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, 

wydania i realizacji przyznanych nagród oraz w celach marketingowych i informacyjnych 

(emisja filmów w TV Proart), 

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób, w tym rodziców dzieci, na wzięcie 

udziału w konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz na 

rozpowszechnianie wizerunku poprzez emisję filmów konkursowych w TV Proart, 

e) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotu realizującego 

nagrody w postaci bonów oraz fundatorowi nagród wymienionemu w § 1 pkt 3 lit b), 

f) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania celu, dla którego 

zostały zebrane, 

g) osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdej chwili żądać dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do 

ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu; może również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

h) we wszelkich kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem można się skontaktować z organizatorami konkursu pod 

adres e-mail: biuro@promax.media.pl lub pisemnie: PROMAX sp.j. ul. Wolności 19, 63-400 

Ostrów Wielkopolski. 

 

 

IV. NAGRODY 

 

§ 6 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych na wygrane wynosi 1300 zł brutto, w tym:  

a) kwota 1.000,00 zł jako łączna wartość bonów (nagród głównych) oraz  

b) kwota 300 zł jako łączna wartość nagród rzeczowych (dodatkowych).  

Wskazana powyżej całkowita wartość puli nagród stanowi górną granicę finansowej odpowiedzialności 

organizatorów konkursu z tytułu niniejszego konkursu.  

2. Laureatom wyłonionym w Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 



 

 

 

 

a) za zajęcie I miejsca  

bon o wartości 500,00 zł brutto na dokonanie dowolnych zakupów dla przedszkola w sklepie 

KAMIX generała Józefa Bema 188, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

b) za zajęcie II miejsca  

bon o wartości 300,00 zł brutto na dokonanie dowolnych zakupów dla przedszkola w sklepie 

KAMIX generała Józefa Bema 188, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  

c) za zajęcie III miejsca 

bon o wartości 200,00 zł brutto na dokonanie dowolnych zakupów dla przedszkola w sklepie 

KAMIX generała Józefa Bema 188, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

3. Dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci upominki od kanału Nickelodeon zostaną przyznane 

3 zwycięskim grupom – każda grupa nie większa niż 30 osób jedna.  

4. Bony ważne są do dnia 31.08.2018 roku i najpóźniej do wskazanego powyżej terminu można je 

zrealizować korzystając z oferty sklepu aktualnej na chwilę realizacji bonu. Szczegółowych informacji 

na temat oferty sklepu udziela w/w sklep.  

5. Laureat konkursu nie jest uprawniony do żądania wymiany bonu na ekwiwalent pieniężny oraz do 

sprzedaży bonu.  

 

 

V. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

 

§ 7 

1. Nagroda może zostać przyznana jedynie przedszkolu, które spełnia wszystkie warunki konkursu 

określone niniejszym regulaminem. 

2. Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z 3 członków: Anna 

Okrój, Paulina Szczepaniak i Marta Krzyżanowska. 

3. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń komisja konkursowa wybierze jednego laureata 

nagrody I. stopnia, jednego laureata nagrody II. stopnia, jednego laureata nagrody III. Stopnia. 

4. Komisja konkursowa wybierze laureatów i przyzna nagrody wedle własnego uznania, kierując się 

kryteriami takimi jak: walory artystyczne filmu konkursowego, w tym w szczególności 

pomysłowość, kreatywność, niebanalność oraz stopień realizacji wyznaczonego tematu.  

5. Na jednego laureata może przypadać tylko jedna nagroda. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca roku w formie ogłoszenia w serwisie 

internetowym TV Proart oraz PROMAX i będzie tam zamieszczone przez okres co najmniej 30 

dni.  

7. Przekazanie wszystkich nagród nastąpi w siedzibie nagrodzonych przedszkoli pod wskazanymi 

adresami ustalonym z laureatami terminie. 

8. Nieodebranie przez laureata konkursu nagrody najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. 

powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody we 

wskazanym powyżej terminie, organizatorzy konkursu mogą przyznać nagrodę przedszkolu, 

które według wyników konkursu przekazanych przez komisję konkursową zajęło kolejne miejsce 

w konkursie. 

9. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia 

w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu lub za ofertę sklepu, 

w której można zrealizować wygraną w postaci bonu.  



 

 

 

 

10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie 

pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo „PROMAX” sp. j. Z. Fórmanek-Okrój, W. Okrój ul. Wolności 

19, 63-400 Ostrów Wlkp. w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Decyduje data doręczenia 

reklamacji do Promax. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 3 dni od 

daty ich doręczenia. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8 

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w Biurach 

Obsługi Abonenta Promax oraz serwisie internetowym www.promax.media.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego 

prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Super Przedszkolaki” 

 

 

1. Nazwa przedszkola: 

________________________ 

 

2. Adres prowadzenia przedszkola: 

________________________ 

 

3. Osoba / podmiot prowadzący przedszkole: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

4. Osoba reprezentująca przedszkole (dyrektor) i dokonująca zgłoszenia do konkursu: 

Imię:  ________________________ 

Nazwisko:  ________________________ 

e-mail:  ________________________ 

tel.:   ________________________ 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu podanych przeze mnie danych 

osobowych (imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) w celu niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu oraz przyznania i zrealizowania nagród oraz wyrażam zgodę – na 

wypadek, w którym zgłaszane przeze mnie do konkursu przedszkole zostanie laureatem - na 

przekazanie przez organizatorów konkursu podanych przeze mnie danych osobowych, 

o których mowa powyżej, do podmiotu realizującego nagrody w postaci bonów oraz fundatora 

nagród wymienionego w § 1 pkt 3 lit b) regulaminu konkursu, 

 oświadczam, że uzyskałam/-em od rodziców dzieci oraz ewentualnie nauczycieli występujących 

w zgłoszonym filmie konkursowym wszelkie wymagane przepisami prawa zgody na 

przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dzieci i nauczycieli oraz 

rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z udziałem w niniejszym konkursie na zasadach 

określonych regulaminem konkursu oraz na publikację filmów w TV Proart w celach 

informacyjnych i marketingowych oraz że przedstawiłam/-em rodzicom dzieci oraz 

nauczycielom występującym w zgłaszanym filmie konkursowym regulamin konkursu. 

 

 

__________________________________ 

Czytelny podpis oraz data 


