§1
Organizator i definicje
1. Organizatorem konkursu dla dzieci pod nazwą „5 lekcji na 5 lat Novakid" (dalej
„Konkurs”) jest, spółka, Travel & Media Wojciech Kreft ul. Łąkowa 5 84-120
Władysławowo NIP 587 151 26 97
2. Organizator oświadcza, że konkurs „5 lekcji na 5 lat Novakid” nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).
§2
Uczestnik
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1
ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat
lub osoby między 4 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej
„Opiekun”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przyst ępuje do
Konkursu
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał si ę z tre ści ą dotycz ąc ą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów zwi ązanych
z uczestnictwem w Konkursie i działaniach marketingowych.
§3
Konkurs
1. W dniach 02.09.2022 – 19.09.2022 uczestnicy będą mogli wysyłać Prace
Konkursowe za pośrednictwem adresu e-mail: redakcja@dzieckowpodrozy.pl
2. Konkurs będzie polegał na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika fotografii pracy
wykonanej techniką plastyczną (dalej „Praca”), która najlepiej zobrazuje temat konkursu.
3. Zadaniem konkursowym (dalej „Temat”) jest stworzenie pracy plastycznej najlepiej
obrazującej temat konkursu: W jakie miejsce dziecko chciałoby się wybrać w swoją
pierwszą samodzielną podróż dzięki znajomości angielskiego? . Wszystkie formy
plastyczne są dowolne.
3. Prace konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodno ści z Tematem i
kreatywności w podejściu do Tematu.
4. Jeden Uczestnik może przesłać 2 prace.
5. Wykonana przez Uczestnika Praca powinna zostać wysłana na wskazany adres email w formacie JPG, jpeg, Maksymalny rozmiar pliku to 1920 pikseli na dłuższym boku i
1080 pikseli na krótszym. Wielkość pracy nie może przekroczyć 5 000 KB. W treści maila
należy uwzględnić oświadczenie: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią
regulaminu i akceptuję regulamin konkursu. Zgadzam się na kontakt mailowy”.
6. Praca powinna być wykonana przez dziecko w wieku od 4-12 lat, jednak zgłoszenia
dokonuje przedstawiciel ustawowy dziecka. Praca musi być podpisana imieniem
dziecka.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
Pracy przez Organizatora w celu publikacji pracy na stronach administrowanych przez
organizatora w tym www.dzieckowpodrozy.pl oraz profilu Novakid na portalu
społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik (dziecko)
konkursu jest autorem nadesłanej pracy i nie jest ona obci ążona prawami autorskimi osób
trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania b ądź nieuwzględnienia w Konkursie Prac
niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególno ści Prac
nieodnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami
ust. 2, 3, 5 i 6.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania tre ści zamieszczanych przez
użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, tre ści
obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych fotografii.
§4
Wybór Prac
1. Do 26.09.2022 r. Organizator dokona weryfikacji przesłanych na Konkurs Prac, spo śród
których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z przedstawicieli Organizatora dokona oceny
Prac. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak:
najwierniejsze oddanie Tematu Pracy, kreatywność, pomysłowość.
2. Nagrodzonych zostanie 5 prac.
3. Ocena Jury jest ostateczna.
4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie konkursowej oraz na profilu Novakid na
Facebooku do dnia 28.09.2022 r.
5. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani o wygranej w Konkursie drog ą e-mailow ą
do dnia 28.11.2020 r.
§5
Nagrody
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody:
1 miejsce: Pakiet 5 lekcji standard od Novakid
2 miejsce: Pakiet 5 lekcji standard od Novakid
3 miejsce: Pakiet 5 lekcji standard od Novakid
4 miejsce: Pakiet 5 lekcji standard od Novakid
5 miejsce: Pakiet 5 lekcji standard od Novakid

2. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom poczt ą elektroniczn ą
na wskazany przez Uczestnika adres.
§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w zwi ązku
z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane b ęd ą przez Organizatora w
celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następuj ący zakres danych osobowych:
imię i nazwisko, adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezb ędne do uczestniczenia
w Konkursie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporz ądzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
§7
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym

przesłanym na adres: ul. Łąkowa 5 84-120 Władysławowo – Travel & Media Wojciech
Kreft do dnia 30.09.2022 r.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela
ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn
reklamacji, a także określenie żądania.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub niespełniające wymogów, określonych w
ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotycz ące
reklamacji są ostateczne.
§8
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego regulaminu dostępna będzie na stronie konkursowej
2. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za po średnictwem strony
internetowej www.dzieckowpodrozy.pl oraz portalu społecznościowego
https://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy
3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w zwi ązku z Konkursem
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

