
Regulamin konkursu „Narysuj mnie!” 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Narysuj 
mnie!” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzcę oraz Wyróżnionych, a 
także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym 
(dalej „Regulamin”). 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 
ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, NIP: 526-21-24-757 („Organizator”). 
 
3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Best Film CO Sp. Z O.O. Czerniakowska 73/79, 00-
718 Warszawa, NIP 526-26-09-130, Regon: 017419310, KRS 0000059524, Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitał 
zakładowy 50 000 PLN („Fundator”) 
 
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. 
Informacja o Konkursie zostanie umieszczona na stronie: bpochota.waw.pl w serwisie 
społecznościowym Facebook®: https://www.facebook.com/bpochota 
 
5. Czas trwania Konkursu: od 24.01.2022 do 30.01.2022 r. do godziny 23:59 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany 
z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis 
Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze 
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 

7. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 

8. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze 
promocji filmu „Wiki i jej Sekret”. 

9. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki 
Regulaminu Konkursu. 

  

§2 
Uczestnicy oraz zgłoszenia 

1. Udział mogą wziąć jedynie dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej („Uczestnik”). 



2. W ramach danego Konkursu Uczestnik może zamieścić tylko jedna pracę plastyczną. 

3. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

4. Zgłoszenie musi być unikatowe, wcześniej niepublikowane. 

5. Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy plastycznej. W przypadku uzyskania przez 
Organizatora wiarygodnej informacji, że praca nie spełnia wymagań określonych w 
niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia 
Konkursowego. 

6. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi 
obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może 
przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają powyższych 
warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania Zwycięzców. 
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby 
współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich 
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

8. Przesyłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem 
Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach 
internetowych bpochota.waw.pl, facebook.com/bpochota, instagram.pl/bibliotekaochota 
oraz opublikowanie imienia oraz wieku uczestnika na wyżej wymienionych stronach. 

§3 
Istota konkursu 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie skanu lub zdjęcia własnoręcznie 
wykonanej przez Uczestnika dowolną techniką pracy plastycznej na adres e-mail: 
konkurs@bpochota.waw.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego 
oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Praca plastyczna ma prezentować 
wizerunek młodego wilka. W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać „Konkurs „Narysuj 
mnie!” IMIĘ I NAZWISKO Uczestnika”. 
 
2. Jedynie Zgłoszenia Konkursowe dodane w trakcie trwania Konkursu będą brane pod 
uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców przez Jury. 

3. Po zakończeniu Konkursu, Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali 
Zgłoszenia Konkursowego wyłoni 1 Zwycięzcę, który otrzyma Nagrodę Główną („Zwycięzca”) 
oraz do 10 prac wyróżnionych („Wyróżnieni”). 
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4. Zwycięzca oraz Wyróżnieni zostaną powiadomieni e-mailowo, na adres, z którego zostało 
przesłane Zgłoszenie Konkursowe o przyznanych Nagrodach w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zakończenia trwania Konkursu. 

5. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, 
zasadami uczciwej rywalizacji lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę 
nad innymi Uczestnikami. 

§4 
Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody 

1. Do wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Organizator powoła jury („Jury”). 
 
2. Kryterium wyboru Zwycięzcy i Wyróżnionych przez Jury oraz podstawą przyznania 
Zwycięzcy i Wyróżnionym nagród jest oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego. 

3. Nagrodą główną w Konkursie jest maskota wilczka (14cm) oraz dwie bezpłatne wejściówki  
na film „Wiki i jej Sekret w dniach 04-10.02.2022 r. w sieci kin Helios, do zrealizowania 
zgodnie z repertuarem kin.  

3.1. Jury z przesłanych zgłoszeń wyłoni do 10 prac, które otrzymają wyróżnienie w postaci 
dwóch bezpłatnych wejściówek na film „Wiki i jej Sekret w dniach 04-10.02.2022 r. w sieci 
kin Helios, do zrealizowania zgodnie z repertuarem kin. 

3.2 Wejściówki przekazane zostaną w formie kodów. Każda wejściówka podlegają wymianie 
na 1 bezpłatny bilet w kasie kina Helios, w którym wyświetlany jest film. Kody zrealizować 
można także poprzez stronę internetową www.helios.pl po wybraniu seansu i miejsca za 
dodatkową opłatą 1 zł. W salach Dream obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem kina. 
Zmiana terminu realizacji zaproszenia nie jest możliwa. 

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę lub Wyróżnionych z Nagrody, Organizator 
zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe 
zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury. 

5. Nagrody przekazane będą osobiście Zwycięzcy i uczestnikom wyróżnionym w jednej z 
bibliotek dziecięcych Organizatora. 

6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

7. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę. 

8. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Fundator, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

http://www.helios.pl/


§5 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na 
adres konkurs@bpochota.waw.pl 
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres e-mail, z 
którego reklamacja została wysłana), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Organizatora. 

§6 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa  
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres mailowy: 
iod@bpochota.waw.pl 
 
3. Dane osobowe (imiona, nazwiska opiekuna prawnego oraz uczestnika, wiek uczestnika, 
adres mailowy) przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) tj. wyrażenia zgody przez uczestnika konkursu, a także art. 6 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w 
celu ustalenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  tj. dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.  
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych i 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
8. Podanie danych stanowi warunek udziału w Konkursie. 
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§7 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bpochota.waw.pl. 
 
2. Regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2022 roku do dnia zakończenia Konkursu 
z zastrzeżeniem, że jego postanowienia, w odpowiednim zakresie, będą stosowane do 
przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

 

Załącznik numer 1 do Regulaminu  
 
Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu  
 
Ja ……………………………………………………………………………… niżej podpisany/a wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika) wiek ……………………….……….., której jestem prawną opiekunką/ 
prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie „Narysuj 
mnie!”  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Narysuj mnie!” i akceptuje 
jego warunki. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
data, miejscowość, podpis opiekuna osoby niepełnoletniej 


