Regulamin konkursu „Radość świąt Bożego Narodzenia – Święta takie jak lubisz"
§1
Regulamin
Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu „Radość świąt Bożego Narodzenia – Święta takie jak
lubisz ” (zwany dalej: „Konkursem”).
§2
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Tesco, z siedzibą w Krakowie, kod 30-347, ul. Kapelanka 56,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000418218 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 6762455179, REGON: 122549869 (zwana dalej „Fundacją”).
§3
Cel Konkursu
Celem konkursu jest:
- kultywowanie i pielęgnowanie tradycji świątecznych;
- rozbudzanie oraz rozwój zainteresowań plastycznych;
- wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;
- popularyzowanie różnych technik plastycznych;
- budzenie wrażliwości na sztukę;
- zachęcanie dzieci do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
§4
Czas trwania Konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2020 r. i trwa do 14 grudnia 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r.
3. Komisja regulaminowa spośród sporządzonych przez Uczestników Konkursu i zgłoszonych
do Konkursu prac plastycznych wybierze 5 prac plastycznych w każdej grupie wiekowej zgodnie z § 5
ust. 2.
4. Prace plastyczne zostaną wykorzystane do stworzenia kartki świątecznej Fundacji Tesco. Kartka ta
zostanie wykorzystana na polach eksploatacji wskazanych w §9, tj. zostanie wysłana do pracowników
Tesco Polska, partnerów, darczyńców, wolontariuszy Fundacji. Kartka zostanie przygotowana w
wersji elektronicznej.
5. Laureaci zostaną wskazani z imienia i nazwiska na stronie www.mojetesco.pl. Oświadczenie o
wyrażeniu zgody na podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§5
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci (biologiczne lub przysposobione, będące we wspólnym
gospodarstwie domowym z pracownikiem jednej ze spółek Tesco (Polska) Sp. z o.o. oraz Tesco
Dystrybucja Sp. z o.o.) pracowników spółki Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tesco
Dystrybucja Sp. z o.o. (zatrudnionym przez te spółki na podstawie umowy o pracę, o której mowa w
art. 25 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy), w wieku wskazanym w § 5 ust. 2, które przystąpiło
do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).

2. Komisja regulaminowa oceniać będzie prace w 2 grupach wiekowych:
Grupa 1: 0-5 lat
Grupa 2: 6-12 lat
§6
Zasady Konkursu:
1. Aby wziąć udział w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu uczestników konkursu
nadeślą pocztą na adres: Fundacja Tesco ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków z dopiskiem na kopercie
"Radość świąt Bożego Narodzenia", własnoręcznie wykonane prace plastyczne przez dzieci dowolną
techniką w formacie A4, przedstawiające święta takie jak lubią np.: ubieranie choinki,
rozpakowywanie prezentów, wigilijnej kolacji, szaleństwo na śniegu, lepieni bałwana, aktywności na
nartach/sankach, wspólne leniuchowanie, pieczenie pierniczków, wręczanie prezentów przez św.
Mikołaja lub składanie życzeń.
2. Wszystkie prace powinny być oznaczone:
- tytułem pracy - imieniem i nazwiskiem autora (dziecka)
- wiekiem autora (dziecka)
- imię i nazwisko opiekuna prawnego
- nr telefonu opiekuna prawnego
- adresem e-mail
3. Warunkiem skutecznego przystąpienia do konkursu przez Uczestników jest dołączenie do
zgłoszonej pracy konkursowej dziecka i przesłanej pocztą w sposób wskazany w ust. 2 powyżej
podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia, stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Prace plastyczne przyjmowane będą od dnia 1 grudnia do 14 grudnia 2020 roku (decyduje data
dostarczenia do siedziby Fundacji). Prace plastyczne można dostarczyć osobiście bądź za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo
pocztowe – liczy się data nadania u operatora pocztowego (data stempla pocztowego na kopercie).
Prace plastyczne dostarczone po ww. terminie nie będą uwzględniane w Konkursie.
§7
Nagrody
1. Komisja przyzna po 5 nagród w każdej z kategorii grup wiekowych wskazanych w §5 ust. 2.
2. Komisja regulaminowa zachowuje sobie prawo do przyznania szczególnego wyróżnienia dla prac
poza określonymi w ust. 1 nagrodami. Liczba wyróżnień zostanie ustalona w zależności od ilości
nadesłanych prac, używanych czasochłonnych technik wykonania, oryginalności, kreatywności czy
innowacyjności podejścia do tematu uczestników konkursu.
§8
Komisja regulaminowa Konkursu
1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz nad prawidłowością przebiegu Konkursu
będzie czuwać komisja regulaminowa.
2. W skład komisji wchodzić będą osoby będące członkami/ należące do Fundacji.
3. Decyzje komisji regulaminowej są ostateczne i uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo
odwołania od nich.
4. Komisja ocenia każdą pracę biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z tematem,
- estetykę, sposób i staranność wykonania pracy konkursowej,
- oryginalność, pomysłowość, kreatywność,

- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania)
- samodzielność wykonania.
§9
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), dla
potrzeb związanych wyłącznie z przeprowadzeniem Konkursu w szczególności:
a) wskazania danych w postaci: imienia i nazwiska oraz wieku Uczestników konkursu na stronie
www.mojetesco.pl.
b) kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników konkursu w celu przekazania nagród
lub wyróżnień (dane w postaci imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, adres mailowy,
numer kontaktowy)
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do oceny pracy plastycznej.
Niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych, bądź
nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Dane osobowe Uczestników
Konkursu przechowywane są tylko przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu nie dłużej niż
do 3 miesięcy od jego zakończenia wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Tesco z siedzibą przy Kapelanka
56, 30-347 Kraków. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem opisuje nota
informacyjna zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez
Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie
zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie
niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone. Uczestnik ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Pełna informacja o prawach w zakresie
przetwarzania danych osobowych jest zawarta w nocie informacyjnej będącej częścią załącznika nr 1
do Regulaminu.
Prawa autorskie oraz własność pracy konkursowej
1. Zgłoszenie pracy plastycznej przez Uczestnika Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na korzystanie z przedmiotowej pracy plastycznej przez Organizatora na okres
trwania Konkursu oraz na 3 miesiące po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych na
następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności
nieograniczone rozpowszechnianie na stronie www.fundacjatesco.pl, www.tesco.pl,
www.mojetesco.pl oraz w intranecie, na Facebooku, na Linkedin, Twitter, wprowadzenie do pamięci
komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci
Internet, utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej, wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową, publiczne
wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie
utworu, publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie
publikacji papierowej.
2. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność
oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - autorskich praw majątkowych do nagrodzonej w
Konkursie Pracy Konkursowej bez ograniczeń co do czasu, a Zwycięzca przenosi na Organizatora
wszelkie prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej na zasadach określonych w oświadczeniu,
stanowiącemu załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy plastycznej, a praca plastyczna nie narusza
powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności
przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§10
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Fundacji Tesco oraz na stronie www.mojetesco.pl.
2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne. Uprawnienie do nagrody nie
może być przeniesione na osobę trzecią.
3. Podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia, stanowiącego załącznik
nr 1 do Regulaminu oznacza, że rodzic lub opiekun prawny Uczestnika:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad i warunków.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem prac
konkursowych i wysyłką nagród zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte
na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. Zmieniony regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mojetesco.pl.
6. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników
Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Regulaminu jak również
unieważnienie bądź przerwanie Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie
ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd
właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.

