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Regulamin konkursu plastycznego „Gdzie chowasz Twoje skarby?” 

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny 

„Gdzie chowasz Twoje skarby?” (Konkurs).  

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu o nazwie „Gdzie chowasz Twoje skarby?” są: REHAU Sp. z 

o.o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Poznańskiej 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania 

oraz Hettich Sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie przy ulicy Wierzbowej 48, 62-080 Lusowo.  

2. Fundatorem nagród są organizatorzy konkursu. 

3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych. 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w siedzibie 

Organizatorów. 

 

§2 Warunki uczestnictwa i termin Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci od 4 do 12 roku życia (Uczestnik).  

2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika na 

załączonym do Regulaminu formularzu (Formularz zgłoszeniowy).  

3. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym można wysyłać drogą elektroniczną: 

office@hettich.com.pl lub przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: 

www.hettich.com/konkurs.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

5. Czas trwania Konkursu: 20.05.2022 – 15.06.2022 

6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nie publikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 

7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

8. Praca powinna być podpisana imieniem autora oraz jego wiekiem. 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

10. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, w 

szczególności nie zawierają informacji oraz oświadczeń zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym, z przyczyn formalnych nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

 

§3 Wymagania dotyczące pracy konkursowej 

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym 

graficznym programie komputerowym. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy 

plastyczne płaskie. 

2. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, a także w 

formacie elektronicznym (JPG). 

3. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą Konkursu, to jest ukazanie w formie 

rysunku, grafiki, plakatu, etc. projektu skrzynki na zabawki. 

 

 

mailto:office@hettich.com.pl
http://www.hettich.com/konkurs
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§4 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową 

powołaną przez Organizatorów. 

2. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace na podstawie następujących kryteriów oraz 

przyzna punkty za określone cechy: 

a) nawiązanie do tematu przewodniego max. 3 pkt. 

b) pomysłowość / oryginalność max. 3 pkt. 

c) technika wykonania max. 3 pkt. 

3. Komisja wybierze 3 (trzy) zwycięskie prace. 

4. Komisja ogłosi listę Zwycięzców w Konkursie do dnia 24.06.2021 roku na stronie 

www.hettich.com/konkurs, na profilach Organizatorów w mediach społecznościowych 

https://pl-pl.facebook.com/REHAUPL i https://www.facebook.com/Hettich.Poland oraz na 

portalach internetowych, na których komunikowany będzie konkurs. Zwycięzcy zostaną 

poinformowani przez Organizatorów również za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 

telefonicznie. 

5. Prace zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na profilach w mediach 

społecznościowych Organizatorów w serwisie Facebook, Instagram oraz w serwisie 

Youtube. Organizatorzy posłużą się imieniem oraz wiekiem Uczestnika zgodnie z §2 pkt. 

8 Regulaminu, na co Przedstawiciel ustawowy Uczestnika biorącego udział w Konkursie 

wyraża zgodę. 

6. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla 

wszystkich Uczestników Konkursu. 

 

§5 Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:  

- Hulajnoga Movino X-Way, biała o wartości 339 zł brutto – pierwsze miejsce  

- Deskorolka  o wartości 177,10 zł brutto – drugie miejsce 

- Rolki dziecięce Movino o wartości 149 zł brutto – trzecie miejsce 

 

Rozmiar rolek zostanie ustalony z Przedstawicielem ustawowym Uczestnika, który 

zdobędzie trzecie miejsce w Konkursie. 

 

2. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu drobnych upominków pozostałym 

Uczestnikom Konkursu za przesłanie zgłoszenia, co jest uzależnione od ilości 

zgłoszonych prac.  

3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu. Nagrody zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatorów lub mogą 

zostać odebrane przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika w siedzibie firmy Hettich. 

4. Dodatkowo zwycięski projekt skrzynki na zabawki zostanie wyprodukowany i fizycznie 

przekazany Zwycięzcy konkursu.  

5. Przekazanie nagród będzie relacjonowane na profilach Organizatorów w mediach 

społecznościowych https://pl-pl.facebook.com/REHAUPL oraz 

https://www.facebook.com/Hettich.Poland oraz na kanałach youtube Organizatorów, na 

co Przedstawiciel ustawowy Uczestnika biorącego udział w Konkursie wyraża zgodę. 

6. Wykonana z materiałów meblowych skrzynka na zabawki zostanie przekazana zwycięzcy 

nie później niż w ciągu 5 tygodni od dnia ogłoszenia wyników.  

http://www.hettich.com/konkurs
https://pl-pl.facebook.com/REHAUPL
https://www.facebook.com/Hettich.Poland
https://pl-pl.facebook.com/REHAUPL
https://www.facebook.com/Hettich.Poland
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7. Skrzynka na zabawki zostanie wykonana z płyt akrylowych RAUVISIO brilliant (kolory: 

meringa, cubanite, rame, roccia w wersji matowej). Do jej wyprodukowania zastosowane 

zostaną także okucia Hettich oraz obrzeża meblowe REHAU. Dopuszcza się zmiany 

konstrukcyjne mebla oraz wymianę materiałów na podobne do tych zastosowanych w 

projekcje jeżeli zajdzie taka potrzeba technologiczna. Tym samym gotowy produkt może 

różnić się technologicznie i konstrukcyjne od projektu Uczestnika. 

8. Gotowa skrzynka na zabawki będzie miała wymiary nie większe niż 100 x 60 x 50 cm. 

9. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju oraz do roszczeń wynikających z zastosowania materiałów zastępczych 

zgodnie z §5 pkt.7. 

 

 

§6 Prawa autorskie 

Zgłaszając pracę konkursową w ramach Konkursu Przedstawiciel ustawowy Uczestnika 

oświadcza, że Uczestnik 

a) jest wyłącznym twórcą pracy konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do pracy 

konkursowej, która nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób 

trzecich; 

b) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na publiczne udostępnienie 

zwycięskiej pracy w serwisach Facebook, Instagram oraz Youtube zgodnie z 

postanowieniami §4 Pkt. 4 oraz §5 Pkt. 5 Regulaminu, jak również na wszystkie 

czynności konieczne do udostępnienia pracy konkursowej, w tym w szczególności 

wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i 

zwielokrotnianie pracy konkursowej każdą techniką. 

 

§7 Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników oraz Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu, w tym za brak 
możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w 
szczególności, jeśli Przedstawiciel ustawowy nie podał prawdziwego adresu do kontaktu 
lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika 
Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 
przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 

 
 

§8 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego 

Uczestnika w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) jest firma Hettich Sp. z o.o. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przedstawiciel ustawowy Uczestnika 

może skontaktować się z Hettich Sp. z o.o. drogą mailową pisząc na adres 

iod@hettich.com.pl. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7molqbzqflkXab%2Bebqqfze%2Bzlj%27);
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3. Hettich Sp. z o.o. będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestnika oraz 

Przedstawiciela ustawowego Uczestnika: 

a) imię i nazwisko Uczestnika i jego Przedstawiciela ustawowego 

b) wiek Uczestnika 

c) adres do wysyłki nagrody (wzgl. drobnych upominków) 

d) adres e-mail oraz numer telefonu Przedstawiciela ustawowego do kontaktu 

4. Hettich Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe w celu: 

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu – 

podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Hettich Sp. z o.o. polegający na 

umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie, przeprowadzeniu Konkursu i 

ogłoszeniu Zwycięzców Konkursu oraz uwiecznieniu przekazania im nagród (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), 

b) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu Hettich Sp. z o.o., jakim jest ustalenie, dochodzenie i 

obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie 

jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w 

Konkursie. 

6. Następujące dane: Imię i wiek Uczestnika zostaną przekazane REHAU Sp. z o.o. na 

potrzeby wyłonienia zwycięzców Kursu przez Komisję konkursową, na co Przedstawiciel 

ustawowy Uczestnika wyraża zgodę. 

7. Dane osobowe będą przechowywane: 

a) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu – przez okres 

trwania Konkursu i wydania nagród, 

b) w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – do upływu okresu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wydania prawomocnego orzeczenia w 

danej sprawie. 

8. Odbiorcami danych są: 

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Organizatorów lub uczestniczące w 

wykonywaniu czynności Organizatorów, tj.: podmioty obsługujące systemy 

teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcy 

Organizatorów, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 

komunikacyjne, reklamowe oraz pomoc prawną, 

b) inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, tj.: podmioty 

prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty współpracujące z 

Organizatorem przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie, w jakim staną się 

administratorem danych. 

9. Uczestnikowi oraz Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika przysługuje prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Organizatora. 

Ponadto Uczestnikowi oraz Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna on, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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§9 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu można zgłaszać na 

wskazany w §2.8 adres poczty elektronicznej office@hettich.com.pl w terminie najpóźniej 

do 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać wysłana z 

adresu poczty elektronicznej wskazanego do kontaktu. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu. 

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie 

internetowej www.hettich.com/konkurs. 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: office@hettich.com.pl 

3. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu Konkursu oraz przepisy prawa. 

Materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora. 

  

http://www.hettich.com/konkurs
mailto:office@hettich.com.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NA KONKURS PLASTYCZNY „Gdzie chowasz Twoje skarby?” 

 

ORGANIZOWANY PRZEZ REHAU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BARANOWIE ORAZ 

HETTICH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUSOWIE W DNIACH  

20.05.2022 – 15.06.2022 

 

 

I. Dane Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:………………………………………….* 

 

Wiek Uczestnika: …………………………………………* 

 

Imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego Uczestnika* 

 

………………………………………… 

 

Adres poczty elektronicznej Przedstawiciela ustawowego Uczestnika do kontaktu w 

przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody* 

 

………………………………………… 

 

Numer telefonu Przedstawiciela ustawowego Uczestnika do kontaktu w przypadku 

przyznania Uczestnikowi nagrody* 

 

………………………………………… 

 
*Pola obowiązkowe 

 

II. Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu, w tym w szczególności informacjami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i warunkami licencji na korzystanie przez 

Organizatorów z pracy konkursowej i w pełni go akceptuję. 

2. Zgłoszona do Konkursu praca została wykonana przez Uczestnika, nie była 

kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób 

trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności 

cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej. 

3. Podane dane są zgodne z prawdą. 

 

 

……………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego Uczestnika 


