
Regulamin konkursu „Jesienny rolkotelegram” przeprowadzonego  

w ramach akcji Zdrowo i Sportowo, edycja 2020/2021. 

(dalej zwany „Regulaminem”) 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Jesienny rolkotelegram”  (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest firma Tennis&Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,  

adres siedziby 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 92, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 

m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000111462 (zwana dalej „Organizatorem”).  

Organizator działa w imieniu własnym, na zlecenie Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w 

Kluczach, adres siedziby 32-310 Klucze Klucze-Osada 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000119906 (zwanej dalej „Velvet CARE”).  

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie 

internetowej zdrowoisportowo.edu.pl (zwanej dalej „Internetową Stroną Konkursu”). 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każde przedszkole publiczne i niepubliczne oraz szkoła 

podstawowa  która jest uczestnikiem akcji Zdrowo i Sportowo prowadzonej przez 

Organizatora, i która: 

a. przeprowadziła w swojej placówce (szkole lub przedszkolu, zgłoszonym do akcji 

Zdrowo i Sportowo) zajęcia zgodne ze scenariuszem „Dzień Higieny Velvet” i 

przesłała do Organizatora jakąkolwiek formę sprawozdania lub podsumowania tego 

działania; 

b. przesłała Organizatorowi za pośrednictwem ich nauczycieli oraz wychowawców 

zdjęcie lub skan pracy plastycznej wykonanej przez dziecko lub dzieci, zgłaszanego 

przez nią do Konkursu 

1.5. Konkurs skierowany jest do dzieci w grupach przedszkolnych oraz szkolnych (klasy 1-3 

szkół podstawowych), za pośrednictwem ich nauczycieli oraz wychowawców. 

1.6. Zdjęcie lub skan musi prezentować pracę plastyczną, wykonaną przez dziecko. Jakość 

zdjęcia lub skanu, będzie miała istotny wpływ na możliwość oceny samej pracy, a nawet 

wzięcia jej w ogóle pod uwagę przez jury konkursowe.  

1.7. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. Jej tematem jest miła 

wiadomość w formie laurki (tzw. rolkotelkegram), którą dziecko kieruje do misia Velvetusia, 

kolegi / koleżanki lub członka swojej rodziny. Za inspirację do stworzenia rolkotelegramu 

powinna posłużyć  instrukcja przygotowania rolkotelegramu, którą można znaleźć na stronie 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/rolkotelegram-misia-velvetusia/ . W pracy plastycznej 

można wykorzystywać materiały graficzne zawarte w instrukcji.  

1.8 Praca plastyczna, a także jej zdjęcie lub skan nie mogą zawierać danych osobowych 

pozwalających na zidentyfikowanie dziecka, które ją wykonało, ani jego nauczyciela lub 

wychowawcy, pod rygorem ich pominięcia w Konkursie; dopuszczalne jest podanie wyłącznie 

imienia dziecka z oznaczeniem nazwy grupy i przedszkola bądź klasy i szkoły. 1.9. 

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/rolkotelegram-misia-velvetusia/


 

2. ZGŁOSZENIE I TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs odbywa się w dniach 30 września 2020 – 14 października 2020. 

2.2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się poprzez wysłanie do Organizatora, na adres poczty 

elektronicznej: akcja@zdrowoisportowo.edu.pl następujących materiałów:  

a. relacji z przeprowadzonego w placówce Dnia Higieny Velvet (dowolna forma i liczba 

materiałów, np.  zdjęcia z zajęć, zdjęcia prac plastycznych dzieci, zdjęcia wypełnionych 

kolorowanek o Misiu Velvetusiu, zdjęcia zawieszonych infografik / obrazków / plakatów 

dot. higieny i Dnia Higieny Velvet, raport z wysłania Newslettera do rodziców, przykłady 

przeprowadzonych zabaw itp.); 

b. zdjęć lub skanów (w liczbie nie przekraczającej 5 prac na 1 grupę przedszkolną lub 

klasę szkolną) prac konkursowych, a także informacji na temat liczby dzieci w danej 

grupie przedszkolnej lub klasie szkolnej; 

2.3. Rozwiązanie Konkursu, wraz z podaniem nazwy placówki reprezentowanej w akcji 

Zdrowo i Sportowo przez zwycięzcę, nastąpi w kanałach komunikacji wykorzystywanych do 

promowania akcji Zdrowo i Sportowo, w szczególności na Stronie Internetowej Konkursu. 

2.4 Otrzymanie lub możliwość pobrania sprawnego, tj. działającego pliku komputerowego w 

jednym z formatów .jpg; .gif; .tiff, .png i/lub MP4 jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia 

zdjęcia i/lub filmu uczestnika w Konkursie. 

2.5 O przyjęciu prac plastycznych do Konkursu decyduje data dostarczenia ich zdjęć lub 

skanów wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej (e-mail) Organizatora; zgłoszenia 

do Konkursu nadesłane po terminie wskazanym w pkt 2.1 powyżej nie będą brane pod uwagę. 

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace plastyczne, spełniające kryteria 

tematyczne opisane w punktach 1.6 oraz 1.7 Regulaminu, a wykonane przez dziecko. 

3.2. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie 3 osobowym wyłonionym spośród 

trenerów zaangażowanych w działalność Organizatora oraz przedstawiciel Velvet CARE. Jury 

obraduje w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, jego decyzje są ostateczne i 

zostają podane w sposób opisany w Regulaminie, nie później niż cztery dni po zakończeniu  

Konkursu. 

3.3. Wybór zwycięzcy oraz placówek wyróżnionych następuje poprzez wskazanie 

najciekawszych prac spośród wszystkich nadesłanych prawidłowo przez uczestników 

Konkursu. Jury weźmie pod uwagę również kreatywność, estetykę oraz technikę wykonania 

pracy plastycznej. 

3.4. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: 

- jest autorem zdjęcia (zdjęć) lub skanu (skanów) prac plastycznych zgłoszonych przez niego 

do Konkursu oraz zdjęć z przeprowadzonego w placówce Dnia Higieny Velvet; 

- prace plastyczne oraz zdjęcie (zdjęcia) lub skan (skany) prac plastycznych zgłoszonych 

przez niego do Konkursu, a także zdjęcia z przeprowadzonego w placówce Dnia Higieny 

Velvet, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych 

osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności prawa do dysponowania 

wizerunkiem osoby małoletniej; 



- jako, iż prace plastyczne zgłoszone przez niego do Konkursu oraz zdjęcia z 

przeprowadzonego w placówce Dnia Higieny Velvet stanowią utwory w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługuje mu pełnia 

autorskich praw majątkowych do takich prac plastycznych oraz zdjęć i jest on uprawniony do 

ich przeniesienia na Organizatora – oświadczenia twórców i uczestników konkursu o 

przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora stanowią element zgłoszenia 

konkursowego. 

3.5. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób (lub ich opiekunów prawnych), 

które wykonały prace plastyczne lub których wizerunek utrwalono na zdjęciu (zdjęciach) i/lub 

skanie (skanach) zgłoszonym przez uczestnika do Konkursu oraz na zdjęciach z 

przeprowadzonego w placówce Dnia Higieny Velvet, na rozpowszechnianie przez 

Organizatora wizerunku tych prac i osób w szczególności poprzez: 

- rozpowszechnianie prac i wizerunku na stronach serwisów internetowych i portali 

społecznościowych (np. Facebook), prowadzonych przez Organizatora i Velvet CARE, w 

szczególności na Stronie Konkursu, stronie internetowej Velvet CARE oraz kontach Velvet 

CARE w serwisach społecznościowych; 

- umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych akcji Zdrowo i 

Sportowo prowadzonej przez Organizatora; 

- umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych Velvet CARE. 

3.6. Rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora i Velvet CARE może następować w 

dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, 

wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków. 

3.7. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym oraz 

ewentualnej reklamacji i dalszej korespondencji reklamacyjnej, a także innych danych 

osobowych które zostaną podane Organizatorowi przez uczestników, obejmujących w 

szczególności dane takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz nr telefonu określonych, 

jest Organizator.  

Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia 

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 (dalej „RODO”) oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów regulujących 

kwestie przetwarzania danych osobowych.  

Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu przyjęcia zgłoszeń konkursowych, 

wyłonienia laureatów nagród i wydania nagród oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu 

uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z jej wydaniem, przeprowadzenia 

postępowań reklamacyjnych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, w tym 

wydania ewentualnej nagrody i wykonania związanych z jej wydaniem obowiązków 

podatkowych oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji; zaś brak ich podania uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatora w postaci 

realizacji przyrzeczenia publicznego, jakie stanowi Konkurs, rozpatrzenia ewentualnych żądań 

reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym oraz ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi 



organami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym w przypadku dziecka jest to zgoda 

osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad nim (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), a także przepisy prawa podatkowego w zakresie wykonania obowiązków 

podatkowych Organizatora związanych z wydaniem nagród (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora w związku Konkursem mają prawo 

dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby, w tym uzyskania ich kopii,  oraz 

prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ich 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych do innego 

administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza 

przepisy RODO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, gdy podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osoby te mają także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

W przypadku wydania nagrody w Konkursie dane osobowe będą przechowywane przez okres 

5 lat liczony od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydano nagrodę; zaś w 

pozostałych przypadkach przez okres 6 lat liczony od chwili zakończenia Konkursu. 

Dane mogą być udostępniane przez Organizatora podwykonawcom, firmom księgowym, 

firmom prawniczym, firmom telekomunikacyjnym, firmom informatycznym i hostingowym, 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, jak również mogą być przekazywane 

innym uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Organizator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej, w rozumieniu przepisów RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane 

przez Organizatora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

Uczestnik udostępniając Organizatorowi dane osobowe zobowiązany jest do poinformowania 

osób, których one dotyczą, o treści powyższych postanowień oraz przedstawienia 

Organizatorowi potwierdzenia do czasu zakończenia Konkursu. 

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator 

może żądać od takiego uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych 

danych lub przedłożenia określonych dokumentów. 

4. NAGRODA 

4.1. Nagrodą główną w Konkursie jest 10 zestawów maskotek, czyli pluszowych misiów, o 

wartości 12 złotych każdy, które zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub 

wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej. Maskotki otrzymają wszyscy uczniowie (każdy 

po 1 szt.) danej grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej, z której zgłoszona została zwycięska 

praca. 

4.2 W przypadku opodatkowania wygranej w Konkursie zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, do  każdej nagrody głównej zostanie przyznana jedna 

dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia tego podatku; kwota tej 

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie, lecz przeznaczona jest przez 

Organizatora na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowego wyróżnienia za 

najciekawszą relację z przeprowadzonych w placówce zajęć, w ramach Dnia Higieny Velvet. 



4.4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie laureatów o wygranej (emailem lub 

telefonicznie) nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. 

do 19 października 2020. 

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inne 

nagrody rzeczowe. 

4.6  Jedna placówka (przedszkole oraz szkoła podstawowa) może otrzymać więcej niż jeden 

zestaw nagród w Konkursie, jeśli dokonała więcej niż jednego zgłoszenia do Konkursu zgodnie 

z pkt 2.2 powyżej; przy czym, dana grupa przedszkolna i klasa może otrzymać wyłącznie jeden 

zestaw nagród. 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, 

najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników 

poszczególnych mini edycji Konkursu, na adres Organizatora podany w niniejszym 

Regulaminie. 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data 

stempla pocztowego. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, 

jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez 

Organizatora. 

5.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

5.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres 

podany przez uczestnika w reklamacji. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, zaś Organizator jest przyrzekającym nagrodę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

6.2. Organizator ponosi wyłączną i bezpośrednią odpowiedzialność wobec Uczestników oraz 

innych osób i podmiotów, z tytułu lub w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 

oraz przyznaniem i wydaniem nagród zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, a osobom i podmiotom tym nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, ani 

uprawnienia wobec Velvet CARE. 

6.3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, 

mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. 

6.4. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe miejscowo dla Organizatora. 

Organizator 


