
1. Niniejszym regulamin reguluje zasady przeprowadzenia konkursu i udziału w konkursie, którego 
organizatorem jest firma KOLOROWE MEDIA Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-904 przy ul. 
Bernardyńskiej 22 lok 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000208926, właściciel portalu
www.miastodzieci.pl (zwana dalej KOLOROWE MEDIA, portal www.miastodzieci.pl zwany dalej: 
Miasto Dzieci. Fundatorem nagród jest BeCREO Technologies.

2. Czas trwania konkursu: 4 grudnia 2019 – 13 grudnia 2019 – 10 dni.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptują zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie.

4. Celem konkursu jest popularyzacja nauki programowania oraz myślenia algorytmicznego wśród 
dzieci i rodziców.

5. Przedmiotem konkursu jest wymyślenie  i opisanie krótkiej historyjki w formie opowiadania 
(max 4000 znaków ze spacjami) lub pracy plastycznej - sekwencji obrazkowej z tekstem (komiks), 
 która przedstawia nową, wymyśloną przez uczestnika kosmiczną przygodę bohatera gry - Scottiego. 
Gra Scottie Go! jest dostępna do pobrania na stronie www.scottiego.com Pobrana wersja 
demonstracyjna pozwala na zapoznanie się z historią Scottiego (Intro do gry w aplikacji Scottie 
Go!).

6. Do konkursu można nadsyłać wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane i będące własnością
intelektualną ich twórców.

7. Organizator zastrzega możliwość opublikowania innych wybranych prac konkursowych, co
uczestnik konkursu akceptuje.

8. Prace nie mogą zawierać tematyki i słów powszechnie uznanych za obraźliwe.

9. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które są zarejestrowanymi prenumeratorami
Rodzinnego Informatora Weekendowego (newslettera) Miasta Dzieci. W przypadku uczestników 
konkursu będących osobami małoletnimi czynności przy udziale w konkursie w imieniu tych osób 
wykonują ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

10. Wśród zgłoszeń konkursowych, 3-osobowa komisja konkursowa (redakcja Miasta Dzieci) wyłoni
3 najciekawsze prace.

11. Sponsorem nagród jest BeCREO Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu, adres: pl. Władysława Andersa 7 61-894 Poznań, nr KRS 0000716935 (dalej
BeCREO). Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody za następujące miejsca:
I miejsce: Gra Scottie Go! Adventures: Labirynt wersja Polska oraz Maskotka Scottie. Zwycięska 
historia Scottiego zostanie zilustrowana i przedstawiona graficznie (w formie krótkiego komiksu) i 
opublikowana na wybranych stronach w sieci Internet, na co laureat pierwszej nagrody wyraża zgodę i 
udziela w tym zakresie organizatorowi oraz BeCREO Technologies licencji do korzystania z praw 
autorskich do przedstawienia odpowiedzi konkursowej w formie komiksu i jej publikacji zgodnie z 
niniejszym punktem.
II miejsce: Gra Scottie Go! Adventures: Labirynt wersja Polska oraz Maskotka Scottie.
III miejsce: Gra Scottie Go! Adventures: Labirynt wersja Polska oraz Maskotka Scottie.

12. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z regulaminem i
spełnią łącznie następujące kryteria:

http://www.miastodzieci.pl/


a) prawidłowo wykonają zadanie umieszczone na stronie internetowej konkursu
b) podadzą adres e-mail
c) adres e-mail podany przez uczestnika jest adresem zarejestrowanym w bazie prenumeratorów
Rodzinnego Informatora Weekendowego (newslettera) Miasta Dzieci.

13. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody na podstawie następujących zasad:

a) w ciągu 7 dni od daty przyznawania nagród, odpowiedzą na e-maila z informacją o wygranej,
podając swoje dane kontaktowe potrzebne do przekazania nagrody
b) oraz spełnią warunki określone w punkcie 12 a) b) c)

14. Nagroda, o której mowa w treści konkursu, nie podlega wymianie na świadczenie gotówkowe, ani
inne świadczenie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach
promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako
formy promocji producenta gry jak i autora, komiksu lub animacji. Prawo to organizatorzy zastrzegają
sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane
prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją
drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. Uczestnik konkursu
zgłaszając pracę do konkursu udziela organizatorowi licencji do czynności wskazanych w niniejszym
punkcie i na zasadach określonych niniejszym punktem, z prawem do udzielenia dalszej licencji w tym
zakresie na rzecz BeCREO.

16. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem licencji do
korzystania przez organizatora  i fundatora z  praw autorskich majątkowych do nadesłanych prac
konkursowych i multimedialnych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631), w tym w szczególności w zakresie, o
którym mowa w pkt 11 oraz 15.

17. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona
ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na
wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w konkursie o tematyce której dotyczy konkursu. Za
wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

18. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie z tego samego adresu e-mail. Każdy adres e-mail
bierze udział w konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość udzielonych przy jego użyciu
odpowiedzi.

19. Podatek dochodowy od nagród, o których mowa w treści konkursu, pokrywa KOLOROWE MEDIA
Sp z o.o.

20. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany przez uczestnika w formularzu konkursowym (w liście zostanie szczegółowo
opisany sposób odbioru nagrody). Lista osób nagrodzonych zostanie również opublikowana na
stronach miastodzieci.pl/konkursy.

21. 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.
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22. W przypadku nie otrzymania przez miastodzieci.pl potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody
Zwycięzcą zostanie kolejna osoba, która spełni warunki opisane w regulaminie.

23. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mailowy:
redakcja@miastodzieci.pl.  Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: redakcja@miastodzieci.pl. Organizator konkursu odpowie w ciągu czternastu dni na adres
podany przez użytkownika.

24. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń do konkursu będących
wynikiem działania oprogramowania automatycznie oddającego odpowiedzi. Eliminowani uczestnicy
nie będą informowani o podjętej przez organizatora decyzji o usunięciu lub wykluczeniu.

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym
bezzwłocznie poinformuje uczestników umieszczając nową jego wersję na stronach serwisu
miastodzieci.pl.

26. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest udostępniony
wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych portalu
www.miastodzieci.pl.

27. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

mailto:redakcja@miastodzieci.pl
http://www.miastodzieci.pl/
http://www.miastodzieci.pl/



