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 Regulamin konkursu 
„DZIECI LISTY PISZĄ” 

                             Zwany dalej: REGULAMINEM                                                     
 

 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „DZIECI LISTY PISZĄ” organizowanego w terminie i na 

warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs”), jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j.  

ul. Pomorska7, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 893155, NIP 5922231294, REGON 221026267  

(dalej: „Organizator”). 

2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j. ul. Pomorska7, 83-

200 Starogard Gdański, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 893155, NIP 5922231294, REGON 221026267  (dalej: „Fundator”). 

3. Regulamin konkursu dostępny będzie pod adresem URL: galeria-neptun.eu. 
 
 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

1. Autorami prac powinny być osoby niepełnoletnie do 16 roku życia. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność  

do czynności prawnych (jako przedstawiciele ustawowi osób, o których mowa w ust. 1) oraz osoby 

niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. 

Uczestnik Konkursu musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem lub Fundatorem  

w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami 

organów zarządzających Organizatora lub Fundatora, jak również członkowie najbliższych rodzin 

tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

 
 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a) spełnienie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu; 

b) zapoznanie się z treścią Regulaminu; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu. 
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2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub  

po jego   zakończeniu,   który   działa   w   sposób   sprzeczny   z   warunkami   Konkursu   opisanymi 

w Regulaminie lub działa w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 

3. Organizator powołał komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (dalej: 

„Komisja”). W skład Komisji wchodzą pracownicy Biura Administracji Galerii Neptun. 

4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest napisanie, narysowanie lub namalowanie listu do świętego 

Mikołaja.  

5. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden list. Listy do świętego Mikołaja należy umieszczać 

wyłącznie w oznaczonej materiałami konkursowymi skrzynce pocztowej ustawionej na terenie 

centrum handlowego w dniach od 06.12.2021 r. do 16.12.2021 r. Listy zamieszczone po tym 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

6. Zgłaszane prace muszę być podpisane imieniem autora (dziecka) oraz muszą zawierać dane 

teleadresowe tj. imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu opiekuna prawnego lub 

osoby niepełnoletniej posiadającej pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział  

w Konkursie (patrz § 2 p p . 2 ) .  

7. Prace niezwiązane z Konkursem, wulgarne, obrażające osoby trzecie lub ich przekonania, 

naruszające dobre obyczaje będą usuwane z Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia. 

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń w Konkursie Komisja wybierze 100 najpiękniejszych listów  

do świętego Mikołaja. Komisja dokona niniejszego wyboru wg. własnego uznania w oparciu 

o kreatywność listów oraz ich wartość artystyczną.  

9. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce w poście na fanpage’u Galerii Neptun  

w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej www.galeria-neptun.eu 

 

 

§ 4 Nagrody i Zwycięzcy 

1. Autorzy zwycięskich prac (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają po jednej, wybranej przez Komisję, 

nagrodzie spośród prezentów wskazanych w liście nagród (dalej: „Nagroda”). 

Lista nagród:   

 Smyk - karta podarunkowa - 50 zł - 19 szt.  

 Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 950,00 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt złotych). 

2. Nagroda nie podlega wymianie na inną rzecz lub na ekwiwalent pieniężny. 
3. Zwycięzca jest zobowiązany odebrać Nagrodę w okresie 14 dni pod rygorem utraty  prawa  

do Nagrody. Odbiór Nagrody będzie możliwy w Biurze Administracji Galerii Neptun w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:30. 

4. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich danych 

niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem 

utraty prawa do Nagrody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy  

z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez 

Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych. 
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§ 5  Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z tym, że przetwarzamy, dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie  
z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy Uczestników 
Konkursu o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych. 

2. Cel: 
Dane teleadresowe Uczestników konkursu DZICI LISTY PISZĄ przetwarzane będą w celu wydania 
nagrody w/w KONKURSU oraz w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych 
dotyczących przeprowadzenia KONKURSU. Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak 
długo będą niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.  

3. Administratorem danych osobowych jest firma: Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j, ul. Pomorska 7,  
83-200 Starogard Gdański NIP: 592-223-12-94. 

4. Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy 
Państwu możliwość: 
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia 
przetwarzania, 
b. prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu, 
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych uczestnika konkursu, 
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych uczestnika konkursu - "do bycia zapomnianym", 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu, 
f. prawo do przenoszenia danych osobowych uczestnika konkursu, 
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy 
znajdujący się na stronie internetowej www.galeria-neptun.eu, której firma Galeria Neptun  
Sp. z o.o. Sp. j. jest właścicielem lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres: biuro@galeria-
neptun.eu, a także pisemnie na adres: Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j., ul. Pomorska 7, 83-200 
Starogard Gdański - w celu usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 
 
 

§ 6  Obowiązek podatkowy 

Do każdej z nagród rzeczowych Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 

11,11% wartości otrzymanej Nagrody. Nagrody pieniężne zostaną pobrane przez Organizatora jako 

płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie 

Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i zostaną przekazane 

do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od 

łącznej wartości Nagród oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy. 

 

 

 
§ 7  Prawa autorskie 

1. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego zadania konkursowego, stanowiącego utwór        

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
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2019 poz. 1231 ze zm.) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej poprzez publiczne 

udostępnianie pracy konkursowej w kanałach sieci internetowej. 

2. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię majątkowych praw 

autorskich do zgłoszonego zadania konkursowego (utworu). 

 

 
 
§ 8 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać drogą  

e-mailową na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@galeria-neptun.eu w terminie  

3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji oraz podpis reklamującego. 

3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych 

od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Uczestnika o rozstrzygnięciu 

reklamacji drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja. 

 

 

§ 9  Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody  

na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich 

materiałach,       niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu 

oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej Galerii Neptun oraz na Fanpage’u przez czas 

określony przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany terminu 

i miejsca przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, odbioru Nagród, a także 

odwołania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo  

do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego.



 
____________________________________________________________________________________ 



 
____________________________________________________________________________________ 

 


