
Konkurs plastyczny dla przedszkoli 

„Mój wymarzony ogródek” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Agencją Public Relations VALOR Anna Walorek-

Iwanowska, Myśliborska 60, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-235-00-35, REGON: 080186850 na zlecenie Capital 

Part 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266139, numerze Regon: 140736340 oraz numerze NIP: 5272523878  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Capital Part 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie przy  ul. Prostej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266139, numerze 

Regon: 140736340 oraz numerze NIP: 527252387, reprezentowaną przez: Bartłomieja Bujnowskiego – Dyrektora 

Marketingu 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu Galerii Askana na stronie internetowej 

www.facebook.com/GaleriaAskana  

4. Konkurs skierowany jest do przedszkoli z miasta Gorzowa Wlkp. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6. Udział w konkursie polega na przygotowaniu pracy plastycznej obrazującej wymarzony ogród. w formacie A3 – 

technika pracy jest dowolna.  

7. Każde przedszkole może zgłosić jedną pracę.   

8. Osobą zgłaszającą daną pracę, której dane widnieją na Karcie zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1, jest 

wychowawca grupy przedszkolnej lub dyrektor przedszkola, z którego pochodzi praca. 

9. Uczestnicy konkursu dostarczają prace do Punktu Obsługi Klienta Galerii Askana,  

Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wlkp., znajdującego się na parterze do 6 maja 2015. 

10. Każda zgłoszona praca powinna być zapakowana w kopertę lub inne ochronne opakowanie.   

11. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Zapakowaną pracę należy opatrzyć opisem : „Mój Wymarzony Ogród”. 

 

Ocena prac,  nagrody i odbiór nagród. 

 

1. Zdjęcia nadesłanych prac wezmą udział w głosowaniu na FB na profilu www.facebook.com/GaleriaAskana. 
Głosowanie na profilu www.facebook.com/GaleriaAskana odbędzie się  w terminie od 9 do 17 maja  2015. 
Zwycięży ta praca, która otrzyma największą liczbę „lajków” w głosowaniu na Facebooku. 

2. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2015 r. poprzez ogłoszenie wyników na profilu Galerii 
ASKANA www.facebook.com/GaleriaAskana . 

3. W przypadku remisu zwycięża przedszkole, którego praca jaka pierwsza wpłynęła do Organizatora.  

4. Organizator przewiduje nagrodzenie przedszkoli biorących udział w konkursie dwutorowo:  
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a) Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie, tj. te które nadeślą prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem 
w terminie otrzymują nagrodę w postaci zestawu „Małego ogrodnika”. W skład zestawu wchodzą:  komplet 
narzędzi ogrodowych dla dzieci, 1 drzewko, 5 sadzonek , dyplom i tabliczka do oznaczenia ogródka. Wartość 
wszystkich nagród wynosi 3330,00 pln netto, wartość jednej nagrody wynosi 90,00 pln netto. 

b) Przedszkole, którego praca zdobędzie największą liczbę „lajków” w głosowaniu na Facebooku Galerii Askana 
www.facebook.com/GaleriaAskana otrzyma nagrodę główną w skład której wchodzi:  
-  zaprojektowanie ogródka warzywnego przez ogrodnika/projektanta,  
-  zestaw podstawowych narzędzi:  zestaw narzędzi ogrodowych dla dzieci, 5 szt. rękawiczek dla dzieci  
-  nasadzenia; 2 drzewka owocowe, sadzonki ziół i warzyw- min.10/ sadzonki truskawek i malin - 10 szt 
- istnieje możliwość indywidualnego określenia przez przedszkole zakresu nagrody związanej z przygotowaniem 
ogródka. Wartość nagrody: 700,00 pln netto.. 

5. Nagrody zostaną dostarczone do przedszkola przez Organizatora w terminie od 18 maja do 22 maja 2015 r.  

6. Odbiór nagród potwierdza się podpisaniem stosownego dokumentu. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac. Za ich publikację autorowi nie 
przysługuje wynagrodzenie.  

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym regulaminie. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane na piśmie do dnia 30 
maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Agencja Public Relations VALOR, ul. Myśliborska 
60, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem Konkurs dla przedszkoli „Mój wymarzony ogródek”. 

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać: 

- imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację oraz numer telefonu kontaktowego; 

- dokładny opis i powód reklamacji w tym daty i miejsca zdarzenia, którego roszczenie dotyczy; 

- treść żądania. 

3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 7 dni roboczych na podstawie niniejszego Regulaminu. 
Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym 
na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

4. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich 
roszczeń przed sądem powszechnym.  

 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

2. Informacje o Konkursie, w tym niniejsze zasady, dostępne są przez cały okres trwania Konkursu w biurze 
Organizatora. 

3. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361).  

 

4. Organizator jest odpowiedzialny za ewentualne naliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego Urzędu 
Skarbowego. 

5. Uczestnicy Konkursu akceptują treść Regulaminu i poddają się jego postanowieniom. 

6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

7. Załącznik do regulaminu stanowi jego integralną część. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu plastycznego dla przedszkoli 

„Mój wymarzony ogródek” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Konkurs dla przedszkoli 

„Mój wymarzony ogródek” 

 

 

 

Nazwa przedszkola 

 

 

Adres (ulica, miejscowość) 

 

 

Osoba zgłaszająca pracę - 

Wychowawca grupy lub 

Dyrektor Przedszkola 

(imię i nazwisko – funkcja) 

 

 

Liczba dzieci w grupie 

przygotowującej pracę 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu dla przedszkoli „Mój wymarzony Ogród” i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Oświadczam, że Przedszkole posiada/nie posiada* miejsce na zewnątrz do utworzenia „Mini ogródka”. 

Oświadczam, że potrzebujemy/nie potrzebujemy* pomocy przy urządzaniu „Mini ogródka”.  

 

       ……………………………………………………………………… 

               Data, podpis i pieczątka przedszkola 

  

*Niepotrzebne skreślić 


