
 
Regulamin Konkursu „Wakacje ekstra-bohatera”, zwany dalej „Regulaminem” 

 
 

§ 1. 
Organizator 

 
1. Organizatorem Konkursu „Wakacje ekstra-bohatera” (dalej „Konkurs”) jest Agencja STAR MANAGER Piotr Sobik z 
siedzibą w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13 c, NIP: 642 27430 63 (dalej: „Organizator”).  

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator (dalej „Fundator”).  

3. Konkurs jest organizowany ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób 
posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie, z zastrzeżeniem pkt. 4.1–4.3. 
Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.miastodzieci.pl oraz www.ekstra-
stas.pl.  

 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego 
uczestników. 

 
§ 2. 

Czas trwania konkursu 
 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.05.2021 r. i kończy 30.05.2021 r., o godzinie 21:00.  

2. Ogłoszenie wyników: 1.06.2021 r.  o godz. 12:00 na stronie www.miastodzieci.pl oraz www.ekstra-stas.pl. 
 

§ 3. 
Komisja konkursowa 

 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i 
wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 
osoby wskazane przez Organizatora. 
  

§ 4. 
Warunki wzięcia udziału w konkursie 

 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby małoletnie do 10 roku życiu, reprezentowane przez opiekunów prawnych 
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.   
3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do 
Konkursu (dalej „Uczestnik”) oświadcza, że zapoznała się z treścią i jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.  

4. Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie do Konkursu drogą elektroniczną prac plastycznych wyraża zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie jego danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz prowadzenia 
innych kampanii marketingowych Organizatora. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych 
określa § 8 niniejszego Regulaminu.  

 
§ 5. 

Zasady i przebieg konkursu 
 

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie www.miastodzieci.pl oraz www.ekstra-stas.pl.  

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:  

 Stwórz rysunek, który pokazuje, gdzie jako ekstra-bohater zabrałbyś swoją rodzinę na wymarzone wakacje.  

3. Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową, wykonaną dowolną techniką plastyczną.   

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które:  
- są związane z zadaniem konkursowym;  

- zostaną przesłane (w formie zdjęcia/dowolnego pliku graficznego) na adres e-mail: hej@ekstra-stas.pl  

- nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre 
obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do 
nienawiści);  
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5. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, e-

mail oraz numer telefonu prawnego opiekuna, zgłaszającego pracę konkursową w imieniu dziecka. 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Wszelkie prace niezgodne z 
regulaminem Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte z bazy prac.  

7. Komisja Konkursowa, dokona oceny prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz 
kreatywność i wyłoni 3 zwycięskie prace, które zostaną odpowiednio wyróżnione Nagrodą (dalej: „Nagroda”).  

8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.miastodzieci.pl oraz www.ekstra-stas.pl  
1 czerwca br. o godz. 12:00 a także przesłana zostanie w formie wiadomości elektronicznej do Uczestników 
wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzca”).  

 
§ 6. 

Nagrody 
 

1. Organizator przewidział w konkursie 3 nagrody rzeczowe, za zajęcie odpowiednio: 

 I miejsca – Apple iPad 

 II miejsca – Aparat FUJI Instax Mini 9 Żółty 

 III miejsca - Hulajnoga z hamulcem ręcznym i amortyzacją mid5 dla dzieci o wzroście od 110 do 150 cm 

 IV miejsca - zestaw: gra planszowa oraz dwie książki autorstwa Tomasza Piotra Nowaczyka „Ekstra-Staś 
ratuje świat” i „Gupik ma szczęście” z autografem 

 V miejsca - zestaw książek autorstwa Tomasza Piotra Nowaczyka „Ekstra-Staś ratuje świat” i „Gupik ma 
szczęście” z autografem 

 VI miejsca - książka „Ekstra-Staś ratuje świat” autorstwa Tomasza Piotra Nowaczyka z autografem 

2. Sposób przekazania nagród nastąpi w drodze porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Dopuszcza 
się odbiór osobisty nagród, jak i przesyłkę kurierską.  

3. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody 
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję 
Konkursową.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody,  
w celu identyfikacji Zwycięzcy.  
5. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator 
jako płatnik podatku od nagród - obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek, jeśli zaistnieje taka konieczność.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek 
przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika adresu 
lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym Uczestnikiem lub wydanie mu nagrody.  
 
 

§ 7. 
Prawa i obowiązki Organizatora 

 
1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe pozostaną własnością Organizatora. 
2. Organizator ma prawo do wykorzystania przesłanych zdjęć w ramach działań promocyjnych związanych z kampanią 
marketingową prowadzoną przez Wydawnictwo Dodruk i podmioty z nim związane.  
3. Organizator ma prawo do wykorzystania w celach promocyjnych wizerunku Zwycięzców i osób wyróżnionych w 
ramach relacji z przeprowadzenia Konkursu w Internecie (strona www oraz social media Organizatora i podmiotów 
współpracujących) oraz w mediach (prasa, radio, TV).  
 

§ 8. 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.  

2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestnika będą pozyskiwane następujące dane osobowe: adres e-mail, 
imię i nazwisko, wizerunek (wyłącznie Zwycięzca).  

3. Klauzula informacyjna: 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i obowiązujących w tym zakresie krajowych aktów 
prawnych i wykonawczych do nich, informujemy, że: 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu 
„Wakacje ekstra-bohatera” oraz prowadzenia kampanii marketingowych Organizatora.  

 Źródłem danych osobowych jest korespondencja elektroniczna i dokumenty przez Panią/Pana przekazane 
nam dobrowolnie i wytworzone w trakcie trwania konkursu. 

 Dane będą przetwarzane wyłączeniu zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym 
Administratorom danych. Zbiory udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom odpowiadającym za 
rozliczenia Organizatora na zlecenie Administratora danych, z zachowaniem poufności i przestrzeganiem 
tajemnicy w zakresie wynikającym z współpracy z zachowaniem odpowiednich środków ochrony 
przekazywanych danych.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, aż do jego rozstrzygnięcia 
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, zmiany, 
ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (lub organu 
nadzorczego państwa Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy), gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 Ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze Strony Administratora, wyrażenia własnego 
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz 
żądania ponownego rozpatrzenia spraw już zakończonych z naruszeniem zasad rozstrzygania.  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje 
niemożności udziału w konkursie „Wakacje ekstra-bohatera”.  

 Dodatkowe dane podane przez Panią/Pana, które nie są wymagane ustawowo, podaje Pani/Pan 
dobrowolnie.  

 
§ 9. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu: www.miastodzieci.pl 
oraz www.ekstra-stas.pl. 

2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem 
e-mail: info@starmanager.pl. 
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