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Regulamin konkursu Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM i wygraj atrakcyjne 

nagrody 

 

§1. 

[ Postanowienia ogólne ] 
1. Niniejszy regulamin [zwany dalej: „Regulaminem”] określa warunki uczestnictwa 

w konkursie plastycznym pod nazwą Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM 

i wygraj atrakcyjne nagrody [zwanym dalej: „Konkursem”] oraz zasady 

przeprowadzenia Konkursu.  

2. Organizatorem Konkursu jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY 

z siedzibą w Sadach przy ul. Za motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017923 [zwana dalej: 

„Organizatorem”]. 

3. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: 

www.derform.com.pl oraz może być, na żądanie, udostępniony do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 

4. Celem Konkursu jest promocja twórczości plastycznej wśród dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. 

 

§2.  

[ Uczestnicy Konkursu ] 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat zamieszkujących na 

terytorium Polski [zwanych dalej: „Uczestnikami”]. 

2. W zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu 

Uczestników, działania w Konkursie podejmują ich przedstawiciele ustawowi – 

rodzice lub opiekunowie prawni [zwani dalej: „Przedstawicielami Uczestników”]. 

 

§3. 

[ Zadanie konkursowe ] 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej pod 

tytułem Maskotka DERFORM [zwanej dalej: „Pracą konkursową”].  

2. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających 

prawo, w szczególności naruszających dobra osobiste jakichkolwiek osób 

i czyjekolwiek prawa autorskie, lub treści naruszających dobre obyczaje. 

3. Przedstawiciele Uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne 

naruszenie w związku z udziałem Uczestników w Konkursie praw autorskich oraz 

dóbr osobistych osób trzecich. 

 

§4. 

[ Warunki uczestnictwa w Konkursie ] 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup produktów Organizatora w okresie 

od dnia 20 lipca 2015 roku do dnia 20 września 2015 roku i skompletowanie z nich 

wyprawki szkolnej [zwanej dalej: „Wyprawką”].  

2. Wyprawka powinna składać się z co najmniej czterech produktów Organizatora, w 

tym co najmniej: 

a) jednego plecaka szkolnego 15 lub plecaka typu trolley lub tornistra 

ergonomicznego; 

b) jednego piórnika; 
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c) jednego worka na obuwie; 

d) jednej teczki z gumką. 

3. Zakup produktów Organizatora składających się na wyprawkę może zostać dokonany 

w dowolnym sklepie (również internetowym) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

§5. 

[ Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie ] 
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie [zwanego dalej: „Zgłoszeniem”] należy 

dokonać najpóźniej w dniu 20 września 2015 roku za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres: konkurs@derform.com.pl.  

2. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie jednej wiadomości e-mail i zawierać: 

a) zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego (paragonów) dokumentującego zakup 

produktów Organizatora składających się na Wyprawkę w rozdzielczości 

umożliwiającej identyfikację danych umieszczonych na paragonie 

(paragonach); 

b) zdjęcie zakupionych produktów Organizatora składających się na Wyprawkę; 

c) zdjęcie lub skan Pracy konkursowej; 

d) zdjęcie lub skan oświadczenia o treści wskazanej w Załączniku do 

Regulaminu, z czytelnym ręcznym podpisem Przedstawiciela Uczestnika. 

3. Organizator nie uwzględni Zgłoszeń, które:  

a) nie będą zawierały wszystkich elementów wymienionych w ustępie 

poprzednim, lub 

b) będą sporządzone niezgodnie z ustępem poprzednim lub innymi 

postanowieniami Regulaminu, lub 

c) sprzecznych z przepisami prawa. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia wysłane, a niedoręczone 

Organizatorowi z przyczyn od niego niezależnych, w tym przyczyn technicznych. 

 

§6. 

[ Wybór najlepszych Prac konkursowych oraz zasady przyznawania nagród ] 

1. Nagrodami w Konkursie [zwanymi dalej: „Nagrodami”] są: 

a) konsole PS4, które otrzymają Uczestnicy, będący autorami pięciu najlepszych Prac 

konkursowych; 

b) zestawy klocków Lego (Lego Star Wars albo Lego Princess-Frozen), które 

otrzymają Uczestnicy, będący autorami dziesięciu Prac konkursowych, którym 

przyznano wyróżnienie I stopnia; 

c) zestawy 7 produktów DERFORM na licencji Angry Birds, które otrzymają 

Uczestnicy, będący autorami dwudziestu Prac konkursowych, którym przyznano 

wyróżnienie II stopnia. 

2. Nagrody, o których mowa w ustępie pierwszym litera a) składają się także z części 

pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość należnego od takiej nagrody 

zryczałtowanego podatku dochodowego. Części pieniężnej takiej nagrody nie wypłaca 

się, a zostaje ona zatrzymana (pobrana) przez Organizatora jako płatnika podatku 

i zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. 

3. Wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia, z wyłączeniem autorów 

nagrodzonych lub wyróżnionych Prac konkursowych, otrzymają upominek w postaci 

notesu DERFORM. 

4. Wyboru najlepszych oraz wyróżnionych Prac konkursowych oraz przyznania nagród 

w Konkursie, zgodnie z ustępem pierwszym, dokona komisja, składająca się 

mailto:konkurs@derform.com.pl
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z przedstawicieli Organizatora w składzie: Katarzyna Deręgowska-Sitarska, Piotr 

Deręgowski, Ryszard Sitarski [zwana dalej: „Komisją”], biorąc pod uwagę sposób 

realizacji zadania, kreatywność oraz zastosowane techniki plastyczne. 

5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.derform.com.pl w dniu 

25 września 2015 roku. Lista Uczestników będący autorami najlepszych oraz 

wyróżnionych Prac konkursowych, którym przyznano Nagrody zostanie również 

opublikowana na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

www.derform.com.pl  oraz na profilu Organizatora w serwisie www.facebook.com. 

6. Uczestnicy będący autorami najlepszych oraz wyróżnionych Prac konkursowych, 

zostaną także poinformowani o przyznaniu Nagrody za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (na adres, z którego dokonano Zgłoszenia) w terminie siedmiu dni od 

dnia ogłoszenia wyników. 

7. Decyzja Komisji w sprawie wyboru najlepszych oraz wyróżnionych Prac 

konkursowych i przyznania nagród jest ostateczna i niepodważalna. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród innymi, o równej lub 

większej wartości finansowej, a także do nieprzyznania niektórych Nagród. 

9. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do nagród lub upominków przyznanych 

w Konkursie na osoby trzecie. 

10. Nagrody i upominki zostaną wysłane pocztą na adresy zamieszkania wskazane przez 

Uczestników w Zgłoszeniu w terminie siedmiu dni od publikacji listy Uczestników 

będący autorami najlepszych oraz wyróżnionych Prac konkursowych, którym 

przyznano Nagrody. 

11. W razie nieodebrania nagrody lub upominku przez Uczestnika i zwrotu przesyłki do 

Organizatora, Uczestnik traci prawo do nagrody lub upominku. 

 

 

§7. 

[ Ochrona danych osobowych ] 

1. Uczestnik (Przedstawiciel Uczestnika) jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora, z uwzględnieniem paragrafu piątego Regulaminu. 

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w imieniu Uczestnika 

wyraża Przedstawiciel Uczestnika. 

3. Organizator informuje, że: 

a) jest administratorem danych przekazanych przez Uczestników oraz Przedstawicieli 

Uczestników, tj. ich imion, nazwisk, adresów, dat urodzenia oraz adresów e-mail; 

b) dane osobowe Uczestników oraz Przedstawicieli Uczestników są gromadzone 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu; 

c) imię i nazwisko Uczestników oraz miejscowość, w której mieszkają zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu 

www.facebook.com wraz z Pracami konkursowymi; 

d) Uczestnikom (Przedstawicielom Uczestników) przysługuje prawo do wglądu 

w treść swoich danych oraz ich poprawiania; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

§8. 

[ Prawa autorskie ] 

Poprzez uczestnictwo w Konkursie oraz przesłanie skanu oświadczenia, zgodnie 

z paragrafem 5 niniejszego Regulaminu, Uczestnik (Przedstawiciel Uczestnika) oświadcza 

http://www.derform.com.pl/
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o posiadaniu praw autorskich do (zdjęcia) Pracy konkursowej oraz przeniesieniu na 

Organizatora majątkowych praw autorskich do (zdjęcia) Pracy konkursowej, Uczestnik 

wyraża zgodę na: 

a) nieodpłatne korzystanie z Prac konkursowych (ich zdjęć) bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

a także promocyjnych, marketingowych i reklamowych Organizatora, polegające 

na ich publikowaniu, kopiowaniu i rozpowszechnianiu (w tym na ich utrwaleniu 

i zwielokrotnieniu w Internecie, między innymi poprzez publikację na stronie 

internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w portalu 

www.facebook.com), kopiowanie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej 

(jej zdjęcia) w formie druku oraz za pośrednictwem telewizji, a także utrwalanie na 

nośnikach materialnych; 

b) dokonywanie przez Organizatora modyfikacji Prac konkursowych (ich zdjęć), 

w tym poprzez umieszczenie w niej dodatkowych elementów graficznych oraz 

tekstowych.  

 

§9. 

[ Reklamacje ] 

1. Ewentualne reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy 

mogą zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie 

internetowej Organizatora imion i nazwisk Uczestników będący autorami najlepszych 

oraz wyróżnionych Prac konkursowych, którym przyznano Nagrody. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji jest ostateczna.  

 

§10. 

[ Postanowienia końcowe ] 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

2. W wypadku zmiany Regulaminu przez Organizatora, Regulamin w zmienionym 

brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez 

przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres: konkurs@derform.com.pl 

4. Ewentualne spory związane z realizacją zobowiązań określonych Regulaminem, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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Załącznik do Regulaminu 

 

Oświadczenie 

dotyczące udziału w konkursie 

Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM i wygraj atrakcyjne nagrody 

 

Dane Uczestnika Konkursu: 

 

1) imię i nazwisko: 

 

2) Data urodzenia: 

 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego uczestnika Konkursu: 

 

 

Adres do korespondencji: 

[ulica, numer domu, numer mieszkania]: 

[kod pocztowy, miejscowość]: 

 

 

Ja, [imię, nazwisko], zamieszkały w [nazwa miejscowości], przy ul. m. [numer 

mieszkania], działając jako przedstawiciel ustawowy [imię, nazwisko Uczestnika] , 

niniejszym: 

 

1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz oświadczam, że  

zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz akceptuję jego warunki;  

2) wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez spółkę Derform 

spółka jawna Deręgowscy danych osobowych ww. Uczestnika oraz moich - 

zarówno teraz jak i w przyszłości - do celów administracyjnych związanych z 

przeprowadzeniem konkursu “Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM i 

wygraj atrakcyjne nagrody”, na warunkach określonych w §7 Regulaminu, w 

zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 

3) przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej 

(jej zdjęcia) i wyrażam zgodę na wykorzystanie Pracy konkursowej (jej 

zdjęcia) na zasadach określonych w §8 Regulaminu.   

 

 

___________________________ 

własnoręczny czytelny podpis  

Przedstawiciela Uczestnika 

 

 

 


