
REGULAMIN KONKURSU „Mój zaczarowany ogród”  

(dalej: „Regulamin”) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu „Mój zaczarowany ogród” (dalej: „Konkurs”) jest Castorama Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. 
Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymująca się 
numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199 (dalej: „Organizator”). 
Organizator jest fundatorem nagród oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 
i 921 kodeksu cywilnego. 

2. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-12 lat reprezentowane przez rodzica lub 
opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na udział dziecka w Konkursie, składając stosowne 
oświadczenie o wyrażeniu zgody (dalej: „Uczestnik”). Złożenie oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na udział Uczestnika w Konkursie oraz podanie prawdziwych danych osobowych 
Uczestnika i jego rodzica lub opiekuna prawnego stanowią jedne z warunków udziału dziecka 
w Konkursie.  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Organizatora. 
4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać 

jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie). 

 
II. Czas Trwania Konkursu 

 
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 18 marca 

2017 r. do dnia 29 marca 2017 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 
 

III. Nagrody w Konkursie   
 

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): 
a) 40 Nagród w postaci gry planszowej Majsterkowy Biznes o wartości 80 zł brutto (każda gra 

planszowa) - po jednej Nagrodzie dla każdego z Laureatów (zdjęcie Nagrody dostępne jest  
na stronie www.castorama.pl). 

2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Konkursie na ich ekwiwalent 
pieniężny lub na inne nagrody. Uczestnikowi (jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu) nie 
przysługuje prawo przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osoby trzecie. 
 

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest (łącznie): 
a) wykonanie przez Uczestnika Konkursu pracy plastycznej w technice 2D dowolną techniką 

np. malowanie, rysowanie, wyklejanie, wycinanie, wylepianie (krepiną itp.) i w dowolnym 
formacie,  przedstawiającą jak wyobraża sobie swój zaczarowany ogród (dalej: „Praca 
Konkursowa”). Pracę Konkursową należy zeskanować lub sfotografować i taki plik 
przesłać następnie do Organizatora na adres: majsterkowykonkurs_klient@castorama.pl 
. Praca Konkursowa musi być zgłoszona jako plik w formacie jpg, tiff lub pdf o wielkości 
nie większej niż 5 MB.  Prace Konkursowe wykonane w technice 3D nie będą brały udziału 
w Konkursie;   
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b) w treści maila zawierającego Pracę Konkursową, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika 
powinien podać imię i nazwisko Uczestnika pozostającego pod jego opieką prawną, wieku 
dziecka, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego oraz jego numer telefonu i adres 
e-mail;  

c) wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika zgody na udział Uczestnika w 
Konkursie;  

d) wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych oraz danych osobowych Uczestnika Konkursu. Wyrażenie takiej zgody jest 
dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie;  

e) złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia o akceptacji 
niniejszego Regulaminu; 

f) przesłanie na adres majsterkowykonkurs_klient@castorama.pl Pracy Konkursowej oraz 
wyrażenie zgód i złożenie oświadczeń , o których mowa w lit. c)-e) powyżej w Czasie 
Trwania Konkursu, tj. do dnia 29 marca 2017 r.  

2. W celu wyrażenia przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika zgód i oświadczeń, o 
których mowa w ust. 1 lit. c)-e) powyżej, powinien on wydrukować treści zgód, które 
zamieszczone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu, podpisać się pod każdą z nich, a następnie 
zeskanować je i przesłać wraz z Pracą Konkursową w wiadomości e-mail do Organizatora.    

3. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie danego 
Uczestnika z Konkursu i jego Praca Konkursowa nie będzie brana pod uwagę.  

4. Praca Konkursowa musi zostać wykonana samodzielnie przez Uczestnika. Uczestnik może 
przesłać wyłącznie Pracę Konkursową, której jest jedynym twórcą oraz do której przysługują 
mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste. 

5. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową. 
6. Oceny Prac Konkursowych przesłanych przez poszczególnych Uczestników Konkursu 

dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z pięciu osób będących 
przedstawicielami Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”). Kryteria według, których 
będą ocenianie nadesłane Prace Konkursowe to: zgodność z tematem, kreatywność, 
staranność wykonania pracy. Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów.  

 
V. Wyłonienie Laureatów Konkursu 

 
1. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu spośród wszystkich nadesłanych w Czasie Trwania 

Konkursu Prac Konkursowych, do dnia 6 kwietnia 2017 r. Komisja Konkursowa wyłoni 40 
Laureatów – spośród Uczestników, których Prace Konkursowe zostały uznane przez Komisję 
Konkursową za najbardziej kreatywne, zgodne z tematem i starannie wykonane (tj. wyłoni 
Laureatów Konkursu) oraz opublikuje ich Prace Konkursowe. Ogłoszenie wyników Konkursu 
(poprzez podanie imienia i wieku Laureata) oraz opublikowanie Prac Konkursowych 
Laureatów nastąpi na stronie internetowej www.castorama.pl.  

2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w Konkursie również za pośrednictwem 
telefonu na numer rodzica lub opiekuna prawnego Laureata podany w wiadomości e-mail 
zawierającej Pracę Konkursową. W przypadku braku odebrania telefonu od Organizatora, 
Organizator prześle informację o wygranej na adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego 
Laureata podany w wiadomości e-mail zawierającej Pracę Konkursową. W ciągu 7 dni od dnia 
odebrania telefonu lub otrzymania wiadomości e-mail informującego/ej o wygranej w 
Konkursie, rodzic lub opiekun prawny Laureata powinien przesłać na adres 
majsterkowykonkurs_klient@castorama.pl wiadomość e-mail podając w niej pełne dane 
adresowe do wysyłki Nagrody.  W przypadku braku przesłania przez rodzica lub opiekuna 
prawnego Laureata danych adresowych do wysyłki Laureat utraci uprawnienie do uzyskania 
Nagrody (Nagroda nie zostanie wydana). 
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3. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu drogą pocztową w ciągu 9 dni roboczych od 
dnia od otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail, w której rodzić lub opiekun prawny 
podał dane adresowe do wysyłki Nagrody. 

4. Niepodanie w odpowiedzi na telefon lub e-mail Organizatora informujący o wygranej danych 
osobowych i adresowych lub podanie nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych 
osobowych i adresowych, może spowodować niemożliwość dostarczenia przesyłki z Nagrodą. 
Z tego powodu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika  powinien  ponadto informować 
Organizatora o zmianie danych osobowych i adresowych podanych w Formularzu 
Zgłoszeniowym. Nie odebranie Nagrody przez Laureata oznacza wygaśnięcie prawa do 
Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

VI. Licencja 

 

1. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika tym 
samym oświadcza, że Uczestnik jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zgłoszonej 
Pracy Konkursowej oraz, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich. 

2. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na czas 
trwania Konkursu oraz na okres 1 (jednego) roku po jego zakończeniu, bez ograniczeń 
terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
a) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na stronie www.castorama.pl; 
b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz zapisywanie i utrwalanie w pamięci komputera 

i zwielokrotniania dla powyższych celów. 
 

VII. Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być przesyłane z dopiskiem „Mój 
zaczarowany ogród – reklamacja” pocztą na adres Organizatora: Castorama Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa. Reklamacja powinna 
zawierać następujące dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika: imię, 
nazwisko (a także Uczestnika Konkursu), adres korespondencyjny oraz opis okoliczności 
stanowiących podstawę reklamacji (uzasadnienie reklamacji).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do osoby zgłaszającej reklamację celem 
uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez niego informacja będą 
niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora będzie niemożliwe. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 15 dni roboczych od 
daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie 
po jej rozpatrzeniu. 
 

VIII. Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, ich rodziców lub opiekunów 
prawnych jest Organizator - Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa o numerze KRS 0000024785.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych są 
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu „Mój zaczarowany 
ogród”, w tym wyłonienia Laureatów, informowania o jego wynikach, wydania nagród oraz 
rozpatrywania ewentualnych reklamacji . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku gdy rodzic lub opiekun 
prawny Uczestnika odmówi podania danych osobowych lub odmówi wyrażenia zgody na ich 
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przetwarzanie, spowoduje to wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i będzie uprawniało 
Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz spowoduje wygaśnięcie ewentualnego 
prawa Uczestnika do Nagrody. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania 
przetwarzania danych i ich usunięcia. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich rodzica lub opiekuna 
prawnego będzie obejmowało następujące dane: 

a) imię i nazwisko Uczestnika;  
b) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika; 
c) wiek Uczestnika; 
d) adres korespondencyjny (ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość wraz z kodem 

pocztowym) –dotyczy wyłącznie Laureatów Konkursu. 
e) adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika; 
f) numer telefonu komórkowego rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

 
1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. 2016.471 t.j.).   

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej 
www.castorama.pl  

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 
 
Załącznik: 
1. Załącznik nr 1 - Treści zgód i oświadczeń, które powinny zostać wyrażone przez rodzica lub 

opiekuna prawnego Uczestnika. 
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