REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wymyśl imię dla Żółwika!” i jest zwany
2.

3.

4.

5.

dalej: ”Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest OneGlobe Dariusz Majcher, z siedzibą w
Szczecinie, al. Niepodległości 22 (I piętro), 70-412 Szczecin, NIP 851-269-9591.
Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.kidsarena.pl
oraz oficjalnego profilu Rodzinnego Parku Rozrywki Kids Arena na facebook’u,
zwanego dalej „fanpage Kids Arena”.
Jedynym właściwym miejscem do nadsyłania prawidłowych odpowiedzi jest
formularz zgłoszeniowy konkursu, znajdujący się na stronie www.kidsarena.pl,
poprzez który uczestnicy mogą wysyłać odpowiedzi (propozycje imion dla
żółwika z logo Kids Areny) w terminie od 10.04.2017 r, godz. 8.00 do
31.05.2017 r. godz. 8.00. Zgodnie z niniejszym regulaminem odpowiedzi
nadesłane poza podanym w nim terminie nie będą brane pod uwagę przez
komisję konkursową.
Konkurs kierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych mieszczących
się na terenie Województwa zachodniopomorskiego.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda grupa osób stanowiąca klasę, bądź

grupę przedszkolną w danej placówce oświatowej w wieku pomiędzy 3 a 13
rokiem życia reprezentowana przez osobę dorosłą, uprawnioną do określania
się mianem wychowawcy tejże klasy. Osoba ta dalej zwana „Wychowawcą”
ponosi pełną odpowiedzialność za treści przesyłane na rzecz Konkursu, a także
odbiór nagrody w określonym przez Organizatora Konkursu terminie.
2. Każdy Wychowawca może w imieniu danej społeczności przesłać tylko i
wyłącznie jedną odpowiedź konkursową. W przypadku nadesłania więcej niż
jednej odpowiedzi, brana pod uwagę będzie tylko i wyłącznie pierwsza
nadesłana w prawidłowym terminie odpowiedź.
3. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest wymyślenie nazwy
(imienia) dla żółwika widocznego w logo Rodzinnego Parku Rozrywki Kids
Arena. Nazwa powinna być stworzona z jednego wyrazu o dowolnej ilości
znaków.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wymyślonej przez siebie
nazwy, wraz z podaniem danych takich jak: imię i nazwisko Wychowawcy, jego
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adres e-mail oraz numer telefonu, a także nazwa społeczności (grupy, klasy) i
pełna nazwa placówki oświatowej, wraz z danymi adresowymi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z daną placówką oświatową, w
celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na podanie do informacji
publicznej jego danych osobowych takich jak: Imię i nazwisko Wychowawcy,
nazwa grupy/klasy oraz pełna nazwa placówki Oświatowej po zakończeniu
konkursu.
§3
NAGRODY
1. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa w skład, której
wchodzić będą:
 Dariusz Majcher
 Alicja Kurek
 Andrzej Tęgi
wyłoni 3 Zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę Główną.
2. Nagrodę Główną w Konkursie zwaną dalej „Nagrodą” stanowi całodzienne
wejście na wszystkie atrakcje Kids Areny (poza seansami w kinie sferycznym),
mieszczącej się przy ul. Staszica 1 w Szczecinie dla wszystkich członków
klasy/grupy oraz Wychowawcy/Opiekuna. Bilet ważny jest do 30.09.2017r.
3. Poprzez „Nagrodę” rozumie się bilety wstępu do parku rozrywki Kids Arena na
cały dzień zabawy na wszystkich atrakcjach (poza kinem sferycznym) dla
wychowawcy oraz wszystkich jego podopiecznych w liczbie nieprzekraczającej
35 osób.
4. Narady Komisji Konkursowej, mające na celu rozstrzygnięcie Konkursu odbędą
się najpóźniej w ciągu 48-u godzin od czasu jego zakończenia.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 72-godzin od czasu
zakończenia Konkursu na stronie internetowej oraz fanpage’u Kids Arena.
6. Po zakończeniu Konkursu ze Zwycięzcami Organizator będzie kontaktował się
drogą e-mailową, bądź telefoniczną.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania
nagrody.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzców, poinformowania o Nagrodzie i przekazania Nagrody. Właściciel
danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich
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poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników

2.
3.

4.

5.

Konkursu
za
pośrednictwem,
poczty
elektronicznej
na
adres
konkurs@kidsarena.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na
adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data
nadania reklamacji.
Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co
nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu
lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze
mediacji.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły
opis przedmiotu reklamacji.
Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4.,
będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak
tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi,
ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i
zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.kidsarena.pl oraz
fanpage’u Kids Arena na facebook’u.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają
warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od
Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych
bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza
Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
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3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z
treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.kidsarena.pl
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