
REGULAMIN KONKURSU „Moja kartka świąteczna” 

(Dalej „Regulamin”) 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Moja kartka świąteczna” („Konkurs”) jest organizowany w dniu 5 grudnia 2015 
roku w godzinach 10:00 – 17:00 przez Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Krakowiaków 78 („Organizator”), w 70 sklepach sieci Castorama należących od Organizatora na 
Stoisku Akcji „Majsterkowe Mikołajki”.  

2. Zasady udziału w Akcji Majsterkowe Mikołajki („Akcja”) określa oddzielny regulamin.  

3. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6 – 12 lat („Uczestnicy”), reprezentowane 
przez rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi  zgodę na udział dziecka w Konkursie, podpisując 
stosowne Oświadczenie o wyrażeniu zgody. Podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w 
Konkursie oraz podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika i jego rodzica lub opiekuna 
prawnego stanowi warunek udziału dziecka w Konkursie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego 
Uczestnika Konkursu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu; oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie przez Organizatora Konkursu fotografii 
Pracy Konkursowej oraz jej wykorzystanie w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia 
wyników Konkursu; oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby 
fotorelacji z przebiegu Konkursu.  

5. Wyrażenie każdej z powyższych zgód jest dobrowolne, jednak Organizator zastrzega sobie 
prawo nieprzyznania Nagrody Uczestnikowi, którego rodzic lub opiekun prawny nie złoży 
któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub zobowiązań. 

II KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu dokonania oceny prac oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator zobowiązuje 
się do powołania w każdym sklepie Castorama komisji konkursowej („Komisja”).  

2. W skład każdej Komisji wejdą przedstawiciele Sklepu, w którym odbywa się Akcja.   

3. Decyzje podjęte przez każdą Komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu.  

III NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są: 1 miejsce – robot solarny Green Science, 2 i 3 miejsce 
recyklingowy potwór i recyklingowy robot Green Science („Nagroda”).  

2. Nagrody zostaną przyznane w każdym ze Sklepów Castorama.  

3. Nagrody główne (za 1, 2 i 3 miejsce) zostaną przyznane zarówno dziecku klienta, jak i dziecku 
pracownika Castoramy.  

4. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu, jak również 
o zamianę Nagrody na inne nagrody.  

5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została im 
przyznana, są wyłączone.  

6.  Nagroda – poza elementem rzeczowym – obejmuje równowartość podatku dochodowego 
należnego w związku z wygraną zgodnie z przepisami obowiązującymi, z zastrzeżeniem, że pieniężna 
część Nagrody podlega wpłacie przez Organizatora jako płatnika podatku bezpośrednio na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty pieniężnej części 
Nagrody. 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest poprawne i czytelne wypełnienie Oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na udział w Konkursie przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oraz jego 
oddanie Animatorowi; podpisanie pracy imieniem Uczestnika; umieszczenie na pracy wieku 
Uczestnika; umożliwienie Animatorowi wykonania fotografii Pracy konkursowej, co jest równoznaczne 
z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu oraz zgodą na korzystanie z fotografii Pracy konkursowej 
Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu.  



2. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną Pracę konkursową.  

3. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie, z wykorzystaniem udostępnionych przez Organizatora w 
ramach Akcji przyborów oraz narzędzi, swojej kartki świątecznej („Praca Konkursowa”) i 
udostępnienie Pracy konkursowej animatorowi w celu zrobienia jej fotografii. Prace będą oceniane na 
podstawie fotografii. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy 
konkursowej, która nie zostanie wykonana zgodnie z zadanym przez Organizatora tematem.  

4. Nad przebiegiem Konkursu w danym sklepie Organizatora czuwa wyznaczony przez 
Organizatora animator („Animator”). Animator nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
Uczestników w czasie trwania Konkursu oraz nie jest zobowiązany do opieki nad Uczestnikami. 
Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci i są  zobowiązani do 
pozostawania w miejscu trwania Konkursu oraz sprawowania bezpośredniej opieki nad  swoim 
dzieckiem przez cały czas wykonywania Pracy konkursowej. 

5. Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich zgłoszonych prac w danym Sklepie, Komisja 
wybierze pracę najlepszą, przy czym kryterium wyboru najlepszych prac będzie kreatywne podejście 
do zadanego przez Organizatora tematu.  

6. O zdobyciu nagród głównych laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową 
przez przedstawiciela sklepu.  

7. Nagrody zostaną wręczone w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, 
w Sklepie w którym Nagroda została przyznana. Organizator nie zapewnia doręczenia Nagród 
Uczestnikom. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Uczestnika w terminie wskazanym przez 
Organizatora, Nagroda przepada.  

 
 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Dane osobowe Uczestników, ich rodziców i opiekunów prawnych mogą być przetwarzane 
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, rozpatrywania 
ewentualnych reklamacji Uczestników oraz realizacji Nagród. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe 
Uczestników, ich rodziców i opiekunów prawnych zostaną trwale usunięte. Administratorem danych 
osobowych Uczestników oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych jest Organizator. Rodzicowi lub 
opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże w przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny 
Uczestnika odmówi podania danych osobowych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, 
Organizator będzie miał prawo odmówić danemu Uczestnikowi przyznania Nagrody.  

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora, na adres 
wybranego sklepu, wraz z uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator 
w terminie 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji.  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł w 
stanie zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; jak 
również za odmowę przyznania Nagrody spowodowaną niepodaniem przez rodzica lub opiekuna 
prawnego Uczestnika danych osobowych lub błędnym ich podaniem oraz nie podpisaniem stosownych 
Oświadczeń. 

4. Zgłaszając udział Uczestnika w Konkursie jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na 
podporządkowanie się przez niego i przez Uczestnika postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz 
wyraża zgodę na jego treść. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na terenie wszystkich sklepów Organizatora w 
czasie trwania Konkursu u Animatorów Akcji oraz na stronie internetowej www.castorama.pl.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany zasad Regulaminu na korzyść Uczestników. 
Zmiany Regulaminu będą komunikowane w sposób określony w punkcie 5 powyżej.    

http://www.castorama.pl/

