
REGULAMIN KONKURSU „KID TALENT SHOW” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Palma Wielkanocna” zwany dalej „Konkursem” jest organizowany przez Fabrykę Idei 

Sp. z o. o. (dalej: Organizator) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96/100; 50-502 

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000053453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 897-176-23-72, 

REGON 021262749. Organizator działa we współpracy z CBRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000020238, NIP: 5272303786, REGON: 016317919. (dalej: Właściciel 

Centrum). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także 

nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej: Regulamin). Konkurs odbywać się będzie 

zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs trwa od 29 maja do 8 czerwca 2020 r. i składa się z następujących etapów:  

a) I etap: Zgłoszenia prac konkursowych (29 maja-1 czerwca 2020 r.). 

b) II etap: Publikacja prac konkursowych na kanale YouTube Galerii Navigator i głosowanie 

internautów (2-8 czerwca 2020 r.). 

c) III etap: Ogłoszenie Laureatów (9 czerwca 2020 r.). 

 

 

§2 

UCZESTNICY  

1. Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi do 14 roku życia. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy 

CBRE Sp. z o. o. oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie 

Konkursu. 

 



§3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

1.1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie dokonane przez Rodzica / Opiekuna. Opiekun 

zgłasza Pracę Konkursową drogą mailową na adres: galerianavigator@gmail.com w 

terminie od 29 maja do 1 czerwca 2020 r. do godz. 23.59, zgodnie z zapisami z par. 4 pkt. 

2 poniżej.   

1.2. Wykonanie Pracy Konkursowej spełniającej wymogi określone w par. 4. 

1.3. Podanie przez Opiekuna w Zgłoszeniu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nr 

telefonu kontaktowego, adres email). Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

1.4. Wyrażenie zgody przez Opiekuna w Zgłoszeniu na wykorzystanie wizerunku osoby 

przedstawionej w Pracy konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu. 

1.5. Akceptacja Regulaminu przez Opiekuna, w szczególności potwierdzenie, że: 

a) Praca Konkursowa jest pracą autorską, 

b) Video zostało wykonane przez Opiekuna, który posiada do tych zdjęć pełnię praw 

autorskich, 

c) Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 

skierowane do Organizatora w związku ze zgłoszeniem Pracy konkursowej 

przyjmuje na siebie Opiekun zgłaszający Pracę Konkursową. 

 

 

§4 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa (dalej: Praca konkursowa) to nagranie video pokazujące talent, który 

posiada dziecko. Video może mieć dowolną długość. Nie jest też wymagana wysoka jakość. 

2. Koszt stworzenia Pracy Konkursowej pokrywają Uczestnicy i/lub Opiekun. 

3. Praca Konkursowa nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

4. Prace konkursowe winny stanowić oryginalne utwory w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§6 

mailto:galerianavigator@gmail.com


OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Filmy z pracą konkursową zostaną poddane głosowaniu internautów na kanale YouTube 

Galerii Navigator. Praca z największą liczbą głosów pod video otrzyma nagrodę publiczności. 

Głosowanie odbędzie od 2 do 8 czerwca r. do godz. 12.00. 

2. Prace konkursowe zostaną także poddane obradom jury, które wybierze laureata głównego. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 czerwca r. na facebookowym profilu Galerii Navigator. 

 

§7 

NAGRODY  

1. Nagrodą w Konkursie są zestawy zabawek: 

a) Nagroda jury – wartość 250 zł, 

b) Nagroda publiczności – wartość 200 zł. 

§8 

PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE 

1. Uczestnicy muszą być jedynym i wyłącznym twórcą Pracy konkursowej. 

2. Opiekunowie prawni Uczestników poprzez udział w Konkursie z chwilą zgłoszenia Pracy 

konkursowej udzielają Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym, 

niewyłącznej, nieodpłatnej i przenaszalnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania Pracy 

konkursowej w całości lub we fragmentach, w celu realizacji Konkursu oraz na potrzeby 

promocji Galerii Navigator na wszelkich znanych w dniu zgłoszenia Pracy konkursowej polach 

eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnym nośniku; 

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie na 

stronach internetowych oraz stronach portali społecznościowych, w utworach 

multimedialnych;  

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami 

dostępnymi za opłatą wstępu, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym;  

c) prawo obrotu w kraju i za granicą nośnikami, na których utrwalono pracę (w tym przy 

użyciu Internetu i innych technik przekazu danych); 

d) użyczenie, najem lub wymiana nośników lub form, na których utrwalono dzieło;  

e) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamowych;  



f) wykorzystanie do dowolnej ilości i rodzaju działań i projektów;  

g) dokonywanie wszelkich modyfikacji i zmian oraz tworzenie utworów zależnych. 

3. Z tytułu udzielenia zgód i licencji opisanych w punktach powyżej Organizator nie jest 

zobowiązany do zapłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

1. Rejestrując swój udział w Konkursie Opiekun oraz rodzic lub opiekun prawny Uczestnika 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z 

przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekuna podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (RODO), Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 

2019 poz. 1781) oraz przepisów powszechnie obowiązujących które regulują zasady oraz 

sposoby ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych na obszarze UE.  

3. Biorąc udział w Konkursie, Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 

(lub inne podmioty współpracujące z Organizatorem wyłącznie w celach określonych w 

niniejszym Regulaminie) wizerunku dziecka występującego w video, poprzez jego 

rozpowszechnianie na profilach w serwisach społecznościowych w celu poinformowania o 

przebiegu i wyniku Konkursu. 

 

§8. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie elektronicznej na 

adres e-mail: konkurs@fabrykaidei.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty 

opublikowania wyników Konkursu.  

2. Reklamacje przesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.  

3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Osoba zgłaszająca 

reklamację zostanie poinformowana o decyzji drogą elektroniczną (informacja zwrotna 

przesłana zostanie na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja) w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia reklamacji.  
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§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego Uczestnika na warunki 

określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie 

internetowej http://galerianavigator.pl/ 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook 

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).  

6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia 

do niego zmian z ważnej przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej http://galerianavigator.pl/. Poinformowanie o zmianach nastąpi nie 

później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu 

nie mogą spowodować utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia wprowadzenia 

zmiany. 
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