
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest przez firmę Kolorowe Media Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie 

02-904 przy ul. Bernardyńskiej 22 lok 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000321382, NIP 521 35 

12 376, regon 141705122, kapitał zakładowy 1.300.000,00 zł, właściciela portalu 

www.miastodzieci.pl (zwaną dalej Kolorowe Media lub Organizatorem). 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci od lat 0 do 

ukończenia 14 roku życia. 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w okresie od dnia 8 października 2018 

do 21 października 2018 r.  

III. ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnik Konkursu prześle zdjęcie lub zdjęcia poprzez mechanizm konkursowy 

zamieszczony na portalu miastodzieci.pl. 

2. Można wysłać kilka zgłoszeń z tego samego adresu e-mail. 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby będące pracownikami lub współpracownikami 

Kolorowe Media Sp z o.o. lub przedstawicielami prawnymi dzieci pracowników lub 

współpracowników Kolorowe Media Sp. z o.o. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnikowi 

przysługują prawa do dysponowania zdjęciem i ponosi on wszelką odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich spowodowane wykorzystaniem zdjęcia w konkursie. 

5. Każdy z uczestników wyraża zgodę na utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, 

wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęć przez organizatora, w szczególności 

przez publikowanie prac na stronie internetowej www.miastodzieci.pl i profilu 

miastodzieci.pl na Facebooku. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do 

wynagrodzenia. 

IV. NAGRODY 

1. Nagrodami są 3 zestawy ufundowane przez firmę Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. –gry 

planszowe 5 sekund junior firmy Trefl wraz z suplementami diety Magmisie. 

2. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszonych 

do Konkursu prac. 

3. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

4. Decyzja Organizatora co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

5. Kolorowe Media zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń do konkursu, 

co do których zachodzi podejrzenie łamania praw autorskich, nieuczciwego wykorzystywania 

wizerunku lub będących wynikiem działania oprogramowania automatycznie wysyłającego 

zgłoszenia. Eliminowani uczestnicy nie będą informowani o podjętej przez organizatora 

decyzji o usunięciu lub wykluczeniu. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym do dnia 29 

października 2018 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowana na stroniewww.miastodzieci.pl  

(dział Konkursy). 

7. Każdy Zwycięzca konkursu, zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem ustalenia jego tożsamości i wydania lub doręczenia 

nagrody. Odmowa podania przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją z 

nagrody. W przypadku, gdy osoba zawiadomiona o zwycięstwie wiadomością elektroniczną 

wysłaną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym, nie skontaktuje się z Organizatorem do 



dnia 5 listopada 2018 roku celem podania swoich danych, jej prawo do nagrody wygasa, bez 

prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Kolorowe Media i Fundatora. 

8. W przypadku nie podania powyższych danych do dnia 5 listopada 2018 r. przez Zwycięzcę 

nagrody, Komisja Konkursowa wyznaczy kolejnego zdobywcę w.w nagrody. 

V. ODBIÓR NAGRÓD 

1. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani drogą elektroniczną o sposobie odbioru nagrody. 

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłek wynikających z 

działalności Poczty Polskiej oraz z błędnie podanych adresów. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian 

za nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę. 

4. Koszty przesyłki nagród pokrywa Organizator.  

5. Organizator konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku od nagród. 

6. Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem w celu ustalenia ewentualnego innego 

sposobu odbioru nagrody. W przypadku osobistego odbioru nagrody w celu dokonania 

identyfikacji Uczestnika, winien on lub jego pełnomocnik, okazać dokument tożsamości ze 

zdjęciem. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie jego imienia, nazwiska 

i nazwy miejscowości, w której mieszka na stronach portalu www.miastodzieci.pl zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: KOLOROWE MEDIA SP z o.o. ul. Bernardyńska 

22 lok. 12, 02-904 Warszawie lub na adres email redakcja@miastodzieci.pl. 
 


