
REGULAMIN KONKURSU  
„Kim chciałbym zostać w przyszłości” 
 
I. Organizator 

1. Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce-Zdroju 
 
II. Uczestnicy 
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci w wieku od 2 lat, za zgodą opiekuna 

prawnego. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie 

najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć 
należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 
rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Konkurs trwa od 1 czerwca 2021 r. do 6 czerwca 2021 r.  
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie prace autorskie. 
6. Przystąpienie do udziału w konkursie następuje poprzez zamieszczenie na jednym z 

niżej wskazanych profili Instagram lub Facebook KROP/Blachotrapez fotografii 
rysunku, pracy plastycznej pt.: „Kim chciałbym zostać w przyszłości” opatrzonej 
hashtagami „#jawprzyszlosciBlachotrapez” lub „#jawprzyszlosciKROP”. 

 
III. Cel konkursu  

1. Promowanie marki Organizatora. 

IV . Zasady udziału w konkursie 
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi 

samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na 
innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 
deklaracji w powyższych zakresach. 

2. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują prawo do 
bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych. 

3.  Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 
Organizatora z nagrodzonej pracy. 

4.  Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw 
osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

V. Zasady szczegółowe 
1. Uczestnik konkursu może zamieścić tylko jedną pracę na profilach: 

a. Instagram / Facebook KROP 
b. Instagram / Facebook Blachotrapez 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wymogów wymienionych w 
niniejszym regulaminie. 
 

VII. Terminarz 
1. Prace w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z wymogami Organizatora należy 

zamieścić tylko na jednym profili Instagram/Facebook KROP lub 
Instagram/Facebook BLACHOTRAPEZ ,w okresie trwania konkursu, najpóźniej do 
dnia 6 czerwca 2021 r. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8 czerwca 2021 r.  
 



VIII. Ogłoszenie wyników 
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o sposobie wręczenia nagród w 

wiadomości prywatnej. 
3. Nagrody przyznane w konkursie zostaną Laureatom doręczone droga pocztową na 

adres wskazany w wiadomości prywatnej do 15 czerwca 2021 r. 
 
IX. Nagrody 

1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 100 najciekawszych prac 
zamieszczonych na profilu Instagram/Facebook KROP oraz Instagram/Facebook 
BLACHOTRAPEZ, przy czym 25 nagród zostanie przyznanych za zamieszczenie 
najciekawszych prac na wyżej wymienionych profilach. 

2. Przewidziane są następujące nagrody: każdy z laureatów wyłonionych w 
konkursie otrzyma nagrodę rzeczową w postaci drobnego upominku w formie 
zestawu plastycznego o wartości nieprzekraczającej 200 zł. 

X. Postanowienia końcowe 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
3. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna 

prawnego na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby 
przedmiotowego konkursu. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest 
Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,ul.Kilińskiego 49 A; kontakt do 
inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.p 

6. Nagroda korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.   

 

 

 

 

  


