Regulamin konkursu na projekt maskotki MegaMocni
§1
Organizatorem Konkursu na projekt maskotki MegaMocni, zwanego dalej Konkursem, jest
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DYNAMO (właściciel marki MegaMocni), zwany dalej
Organizatorem.
§2
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu maskotki/postaci kojarzącej się z
marką MegaMocni. Maskotka ma stać się wizytówką wszystkich placówek MegaMocni.
Będzie wykorzystywana jako postać promująca markę MegaMocni.
2. Autor projektu może zasugerować imię maskotki. Nazwa nie jest przedmiotem Konkursu i
Organizator nie jest nią związany.
3. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres marketing@strd.pl.
§3
1. Konkurs ma charakter zamknięty. Uczestniczyć mogą w nim dzieci wraz z rodzicami
uczęszczające do Przedszkoli i Żłobków MegaMocni.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w
niniejszym Regulaminie,
c) dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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§4
Konkurs trwa od dnia 05.11.2018 do dnia 10.12.2018
Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów maskotki.
Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być
wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich.
4. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.
Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, z zachowaniem dominującej
kolorystyki: niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy.
Autor pracy winien nazwać swoją postać.
Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, w zaklejonej kopercie
należy złożyć u Dyrektora placówki MegaMocni.
Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.
Niespełnienie przez uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje
odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.

§5
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu jawnym przez Jury składające się z
2 przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia DyNaMo, przedstawiciela działu marketingu
Stowarzyszenia DyNaMo oraz po 1 osobie reprezentującej placówkę MegaMocni.
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2. Jury przy ocenie stosować będzie następujące kryteria:
a) maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, dowcipna, łatwa do rozpoznania i
zapamiętania,
b) stanowić atrakcyjną pamiątkę,
c) upominek zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych,
d) musi być możliwa do wykonania z różnego rodzaju materiałów,
e) projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania na wszelkich
drukach firmowych, billboardach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach,
rozmaitych formach przestrzennych itp.
§6
1. Przyznana zostanie jedna nagroda główna o wartości 600zł.
a) jeżeli komisja Konkursowa uzna, możliwe jest nagrodzenie osobno nazwy
maskotki oraz maskotki, wtedy nagroda jest dzielona proporcjonalnie: nagroda o
wartości 300zł – maskotka oraz nagroda o wartości 300zł – nazwa maskotki.
2. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żaden z
projektów nie spełni oczekiwań Organizatora i tym samym projekt nie posłuży do
stworzenia prototypu do produkcji maskotki.
§7
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 11.01.2019. Wyniki Konkursu zostaną
podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.przedszkolegdansk.pl,
profilach portali społecznościowych a Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo
powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu drogą mailową na adres wskazany w
zgłoszeniu.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej
wiadomości informacji o zwycięzcy Konkursu.
§8
1. Z chwilą wręczenia nagrody głównej, wyłoniony drogą Konkursu, projekt maskotki staje się
własnością Organizatora, który może go w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na
rzecz osób fizycznych i prawnych.
2. Z tą samą chwilą Zwycięzca nagrody głównej przenosi nieodpłatnie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz w formie
modelu, wprowadzania do pamięci komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania
albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania publicznie, w tym w Internecie,
oraz prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich.
§9
1. 1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
2. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DYNAMO z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Startowej
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4a. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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).
3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@strd.pl.
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
8. 9.Organizator może dodatkowo zbierać od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data urodzenia.
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
10. 10.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
11. 11.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. 12.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
13. 13.Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
14. 14.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz
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ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
§ 10
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy,
tym samym prawa autorskie nadesłanych projektów nie przechodzą na Organizatora.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu
maskotki ponosi Uczestnik Konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt maskotki

Formularz zgłoszeniowy do
Konkursu na projekt maskotki/postaci MegaMocni oraz jej nazwy.
Zgłaszam udział w Konkursie na projekt maskotki:
Imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………………..……....…..……..
Adres: ……………………………………..………………………………..................…..…..
Tel Rodzica/Opiekuna.: …………………………………………….………………...……….
E-mail kontaktowy: ………………………………………………………….……..…………..
Propozycja nazwy maskotki: ….…………………………………………….……..…………..

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję warunki
uczestnictwa.
2. Potwierdzam, że projekt zgłoszony do Konkursu nie narusza praw, dóbr i godności osób
trzecich oraz że posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na
rzecz osób trzecich.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich
nadesłanych przeze mnie materiałów zawartych w projekcie zgodnie z Regulaminem.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie
twórczego Rozwoju DYNAMO z siedzibą w Gdańsku, ul Startowa 4a. Posiadam wiedzę,
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zostały zebrane.

………………………………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego)
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