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„LELLEK DAY 2022” regulamin konkursu plastycznego 

  
1. Organizatorem konkursu pt. „Pirellek – super bohater i jego pojazd” jest LELLEK sp. z o.o. w 

Opolu z siedzibą: ul. Opolska 2c, 45-960 Opole.  

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.  
3. Konkurs organizowany jest od dnia 24.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r. Informacja o konkursie 

znajduje się na portal.lellek.pl 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)  

5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu Konkursu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  

w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawnią go do udziału 

w Konkursie.   

6. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do 15  lat.  Wprowadzone zostały kategorie 

wiekowe dla uczestników:  
- do 5 lat,   

- 6 – 10 lat ,      

- 11 – 15 lat.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  

9. Praca powinna mieć charakter rysunkowo-malarski i zostać wykonana w formacie A4. Pracę 

uczestnika konkursu Rodzic/Opiekun prawny przekazuje w formie papierowej do Działu 

Marketingu. Do pracy konkursowej powinny zostać dołączone zgody na wykorzystanie 

wizerunku i przeniesienie praw autorskich, stanowiące załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.   

10. Każdy uczestnik może zaprezentować 1 pracę. 

11. Prace muszą posiadać dołączoną kartę zgłoszenia, stanowiąca załącznik nr 2 niniejszego 

regulaminu.  

12. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępująca do Konkursu 

nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.  

14. Organizator zastrzega, że zadanie konkursowe niepodpisane lub błędnie opisane danymi 

uczestnika zostanie wykluczone z udziału w konkursie.  

15. Rodzic/ opiekun prawny nieletniego Uczestnika poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu 

oświadcza, że Uczestnik jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania 

konkursowego, o którym mowa w pkt. 9.  

16. Rodzic/ opiekun prawny nieletniego Uczestnika poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu 

oświadcza, że powstały w związku z niniejszym Konkursem utwór nie naruszają w żaden 

sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw i dóbr osobistych osób 

trzecich i że autorskie prawa majątkowe Uczestnika do tego utworu nie są w jakimkolwiek 

zakresie ograniczone lub obciążone.  

17. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń rodzic/ opiekun prawny nieletniego 

Uczestnika ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności 

zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. 

Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi przejmie od niego 

odpowiedzialność za te roszczenia, oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich 

udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych 

przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich szkód.   
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18. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi praw 

autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:  
a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, 

cyfrową lub drukarską,  

b) obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu (w tym 

przy użyciu Internetu),  
c) rozpowszechnianie utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron 

internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,   
d) wprowadzenie do pamięci komputera,  

e) wykorzystanie Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy 

Organizatora.  

19. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac.  

20.  Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora, w skład której wchodzić 

będą pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Komisja konkursowa oceniając prace 

weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem Konkursu, pomysłowość, oryginalność 

wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), estetykę wykonania, staranność.  

21. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez Komisję Organizatora, otrzymają:  
Kategoria wiekowa – do 5 lat:  
I MIEJSCE –  rower SKODA Kid o wartości 1 298,88 zł brutto 
II MIEJSCE – trampolina o wartości 759,90 zł brutto 
III MIEJSCE – rodzinny voucher do Teatru Lalki w Opolu o wartości 160 zł brutto 
Kategoria wiekowa – 6 - 10 lat:  
I MIEJSCE – rower GTI o wartości 2 009 zł brutto 
II MIEJSCE – autorska deskorolka o wartości 198 zł brutto + bon podarunkowy o wartości 200 

zł brutto 
III MIEJSCE – 2 osobowy voucher do Parku linowego Kanyon w Opolu o wartości 160 zł brutto 
Kategoria wiekowa – 11 - 15 lat:  
I MIEJSCE – hulajnoga elektryczna o wartości 3 799 zł brutto 
II MIEJSCE – autorska deskorolka o wartości 198 zł brutto + bon podarunkowy o wartości 200 

zł brutto 
III MIEJSCE – 4 osobowy voucher do Escaperoom w Opolu o wartości 160 zł brutto 
Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny 

22. Prace wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia i zgodą na wykorzystanie wizerunku  
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich należy przekazać w terminie do 06.06.2022 r. 

do Działu Marketingu.  

23. Nagroda do wysokości 2.000 zł jest zwolniona z opodatkowania po stronie klienta na podstawie 
art. 21, ust.1, pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku nagrody 
powyżej kwoty 2.000 zł, całość nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym 10 % 
na podstawie art.30, ust.1, pkt 2. Podatek pokryje ze swoich środków Spółka-Organizator 
konkursu, nie obciążając uczestnika konkursu żadnymi kosztami. 

24. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 19.06.2022 r. podczas LELLEK Day.  

25. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody podczas LELLEK Day, zostaną przekazane  

do Działu Marketingu.  
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LELLEK sp. z o.o. w Opolu zapewnia, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne  
i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  
kwietnia 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 (określane jako  
„RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 

informujemy o przetwarzaniu Państwa danych (ewentualnie danych dzieci, które nam Państwo 

powierzacie) oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest LELLEK sp. z o.o. w Opolu, zwana dalej  
Administratorem.  

2. 2. Można się z nami skontaktować pisząc na adres mail: iod@lellek.com.pl lub  
telefonując pod numer: (77) 400 70 100.  

3. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia 

naszych usług jest niezbędność do wykonania umowy o ich świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), którą zawieramy z chwilą zadeklarowania przez Państwa woli uczestnictwa  

w Konkursie plastycznym pt: „Pirellek – super bohater i jego pojazd”  

4. W zakresie marketingu własnego naszej instytucji taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony  
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych w celu spełnienia 

obowiązków fiskalno-księgowych (np. wystawienia faktury / rachunku) jest niezbędne  

do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wszelkie inne cele i sposoby 

przetwarzania powierzonych nam danych osobowych wymagają udzielenia dobrowolnej 

zgody.  

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych celów  
statutowych, celów wynikających z przepisów prawa, oraz do podjęcia niezbędnych działań  
związanych z obsługą Konkursu plastycznego pt„ Pirellek – super bohater i jego pojazd”. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do pozytywnej 

weryfikacji kuponu zgłoszeniowego, realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 

możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania lub żądania ich usunięcia  

7. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom  
przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom  
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom 

publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu 

o stosowną podstawę prawną.  

8. W przypadku przekazywania danych w/w podmiotom (tzw. Procesorom), bezwzględnym  
warunkiem takiego powierzenia danych jest wcześniejsze pisemne zobowiązanie się 

procesora do ich przetwarzania w sposób bezpieczny tj. w zgodzie z wymogami RODO.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji  
międzynarodowych.  

10. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku  
udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony  
ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez 

czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony 

interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.  
11. Dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw  

na Państwa żądanie. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Macie Państwo prawo do:   

1. Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.  

2. Sprostowania danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.  

3. Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

4. Przeniesienia danych do innego administratora.  

5. Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej  
wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania  
danych przez administratora.  

 

 


