REGULAMIN KONKURSU
"WYMARZONE WAKACJE"
DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Konkurs – oznacza konkurs o nazwie „WYMARZONE WAKACJE”, którego zasady opisuje niniejszy
Regulamin.
Nagroda – oznacza nagrodę w postaci JEDNEGO Z PIĘCIU KUPONÓW o wartości 100,00 zł na zakupy w
sieci sklepów „SMYK”
Czas Trwania Konkursu – oznacza okres od dnia 19 sierpień 2019, godz. 0:00:00 (CET – Czas
Środkowoeuropejski) do dnia 13 wrzesień 2019 godz. 23:59:59 (CET) .
Dzień Konkursu, Dzień Konkursowy – oznacza każdy dzień w Czasie Trwania Konkursu od godz. 0:00:00
(CET) do godz. 23:59:59 (CET).
Produkt Promocyjny – oznacza produkt/produkty firmy FRONERI umieszczone na ulotce Konkursowej –
znajdujący/e się w sprzedaży w sieci sklepów RABAT w Czasie Trwania Konkursu.
Ulotka Konkursowa – ulotka informująca o KONKURSIE, Produktach Promocyjnych biorących udział w
Konkursie oraz o ogólnych zasadach Konkursu.
Praca Konkursowa – praca plastyczna wykonana dowolną techniką, przedstawiająca wymarzone wakacje
Adres Konkursowy – adres siedziby firmy RABAT DETAL Sp. z o.o. 40 – 832 Katowice, ul. Kossutha 6,
na który będą przesyłane prace konkursowe wraz z paragonami, potwierdzającymi zakup produktów z Plakatu
Konkursowego.
Uczestnik – to wyłącznie osoba do 15-go roku życia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która
wysyłając Pracę Konkursową, wyraża tym samym chęć udziału w Konkursie na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu małoletniej osoby fizycznej, nieposiadającej
pełnej zdolności do czynności prawnych jest dołączenie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego,
zwanego dalej „Opiekunem” (zgoda dalej zwana „Zgodą” stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Ilekroć w
Regulaminie jest mowa o zgodzie, oświadczeniu lub odpowiedzialności Uczestnika, automatycznie rozumie
się zgodę, oświadczenie lub ustawową odpowiedzialność opiekuna prawnego (Opiekuna).
Komisja Konkursowa – komisja złożona z kilku członków, w skład której wchodzą przedstawiciele
Organizatora, oceniająca Prace Konkursowe i prowadząca nadzór nad przyznawaniem nagród zgodnie z
Regulaminem.
Laureat – to Uczestnik, któremu została przyznana nagroda zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
Regulaminie.
Strona Konkursowa, Strona WWW – strona internetowa www.rabat-detal.pl, na której opisane są zasady
Konkursu i na której Uczestnik oraz jego Opiekun mogą zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Zgłaszając swój udział w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę na
publikację na wymienionej stronie internetowej:
a) imienia, pierwszej litery nazwiska, wieku i miejscowości zamieszkania Uczestnika – w przypadku
wygranej,
b) nadesłanych do Konkursu Prac Konkursowych – na Stronie Konkursowej.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "WYMARZONE WAKACJE", zwanego dalej „Konkursem” jest
spółka RABAT DETAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossutha 6, 40-831 Katowice, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098655, z
kapitałem zakładowym 52.500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest podmiotem
przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży do lat 15-tu zamieszkałych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs prowadzony będzie na terenie
województw: ŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO,
LUBELSKIEGO,
PODKARPACKIEGO,
OPOLSKIEGO,
DOLNOŚLĄSKIEGO,
WIELKOPOLSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO, LUBUSKIEGO.
4. Sprzedaż Produktów Promocyjnych odbywa się w Czasie Trwania Konkursu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: dzieci pracowników Organizatora, właścicieli i pracowników
sklepów sieci RABAT, dzieci innych podmiotów wykonujących jakiekolwiek czynności przy
organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe zwane dalej Pracą Konkursową polega na łącznym spełnieniu poniższych wymagań:
1. wykonanie przez Uczestnika pracy plastycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu dowolną
techniką i w dowolnym formacie, przedstawiającej wymarzone wakacje.
2. praca plastyczna musi być wykonana i dostarczona do Organizatora zgodnie z Regulaminem
Konkursu, w Czasie Trwania Konkursu.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkursem objęte są wyłącznie osoby małoletnie spełniające warunki opisane w definicjach
Regulaminu jako „Uczestnik Konkursu”.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a) posiadanie dowodu zakupu (paragonu/faktury) w dowolnym sklepie sieci RABAT Produktu
Promocyjnego wskazanego na Plakacie Konkursowym. Uczestnik jest zobowiązany zachować
paragon (lub fakturę) dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego,
b) przygotowanie Pracy Konkursowej (pracy plastycznej) – dowolną techniką i w dowolnym formacie
przedstawiającej wymarzone wakacje oraz wpisanie na odwrocie Imienia i wieku Uczestnika.
c) wysłanie pocztą na Adres Konkursowy Pracy Konkursowej wraz z dowodem zakupu Produktu
Promocyjnego w Czasie Trwania Konkursu,
d) przesłanie Pracy Konkursowej do dnia 13.09.2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).
e) dostarczenie do Organizatora wraz z Pracą Konkursową oryginału Zgody Opiekuna, o której mowa
w regulaminie w definicji Uczestnika Konkursu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu wraz z numerem telefonicznym Opiekuna do kontaktu.
3. Organizator nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu prac leżące po stronie poczty.
4. Uczestnik Konkursu może wykonać kilka Prac Konkursowych.
5. Organizator nie zwraca wykonanych prac.
6. W każdym przypadku formularz Zgody jest niezbędny, musi być czytelnie wypełniony (wszystkie
obligatoryjne pola) oraz musi być czytelnie podpisany przez prawnego Opiekuna Uczestnika pod
rygorem nieuznania Pracy przez Komisję.
7. Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów lub obrazów albo treści obraźliwych.
8. Praca nie może naruszać praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełne i niczym
nieograniczone prawo autorskie do wysłanej Pracy Konkursowej stanowiącej realizację Zadania
Konkursowego i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych
niezgodnych z Regulaminem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia
prawa do Nagrody, osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków Regulaminu lub
w przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Opiekuna zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku,
kiedy Laureat zostanie wykluczony, traci on prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji
Organizatora.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Podstawowym kryterium oceny Pracy Konkursowej jest: oryginalność pomysłu, staranność
wykonania Pracy, trud włożony w wykonanie Pracy w odniesieniu do wieku Uczestnika. Komisja
Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze Prac.
2. Komisja Konkursowa w terminie do dnia 30.09.2019 roku wyłoni 5-ciu Laureatów Konkursu.
3. Brak paragonu/faktury potwierdzających zakup Produktu Promocyjnego i/lub brak numeru
kontaktowego Opiekuna w Zgodzie – dyskwalifikują Pracę Konkursową.
4. Laureatom zostaną przyznane Nagrody.
5. Laureaci/Opiekunowie zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie (na wskazany w
Zgodzie numer kontaktowy Opiekuna), w ciągu 7 dni po wyłonieniu Laureatów przez Komisję.
6. Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatem/Opiekunem.
7. Przez udaną próbę kontaktu uważa się kontakt telefoniczny w trakcie którego Opiekun potwierdzi
uczestnictwo Laureata w Konkursie, poda imię i nazwisko oraz dane, które umożliwią przekazanie
Nagrody a także potwierdzi chęć odbioru nagrody oraz potwierdzi, że zapoznał się z procedurą i
sposobem przekazania Nagrody.
8. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
9. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem/Opiekunem rozumie się nie odebranie połączenia przez
co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości nawiązania połączenia z
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użytkownikiem telefonu (np. w związku z przebywaniem poza zasięgiem sieci, wyłączeniem aparatu
telefonicznego, włączeniem się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
W przypadku nieudanej próby zrealizowania pierwszego połączenia z Laureatem/Opiekunem,
Organizator podejmie kolejne dwie próby.
W przypadku trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem/Opiekunem, traci on
prawo do Nagrody. Jego Praca Konkursowa zostaje odsunięta od Konkursu, a na jej miejsce zostaje
wybrana przez Komisję Konkursową inna Praca Konkursowa.
W przypadku, gdy Prac Konkursowych jest mniej niż 5 lub Organizator uzna, że mniej niż 5 Prac
Konkursowych kwalifikuje się do nagrody (w szczególności gdy Prace Konkursowe są nie na temat
lub niestaranne), Organizator ma prawo nie przyznać wszystkich nagród, a nagrody nie przyznane
pozostają w dyspozycji Organizatora.
Jeden Laureat może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

WYDANIE NAGRÓD
1. Nagroda zostanie przekazana w terminie 21 dni od daty telefonicznego skontaktowania się z
Laureatem/Opiekunem, potwierdzenia jego danych oraz poinformowania go o przyznaniu Nagrody.
Nagroda zostanie wysłana pocztą - jako przesyłka polecona za pokwitowaniem odbioru na adres
wskazany w Zgodzie.
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe lub
ekwiwalent pieniężny.
3. W przypadku niemożności wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu (np.
ze względu na podanie nieprawidłowych danych, odmowy odbioru Nagrody) niewydane Nagrody
pozostają w dyspozycji Organizatora.
4. W przypadku Nagród, których wydanie zgodnie z Regulaminem nie było możliwe (pozostających w
dyspozycji Organizatora), Organizator zastrzega sobie prawo do wydania tych Nagród Uczestnikom,
którzy zajęli kolejne miejsca w Konkursie.
PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA
1. Opiekun Uczestnika oświadcza, że Uczestnik jest autorem nadesłanej Pracy Konkursowej i z tego
tytułu przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Opiekun Uczestnika
oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia oraz, że korzystanie
przez Organizatora z Pracy Konkursowej nie będzie naruszać żadnych praw, w szczególności praw
autorskich osób trzecich.
2. Opiekun Laureata przeniesie w imieniu Uczestnika na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonej Pracy Konkursowej bez żadnych ograniczeń w tym terytorialnych i czasowych, bez
odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie Pracy Konkursowej - wytworzenie dowolną techniką jego
egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego i
magnetycznego,
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub
egzemplarzy, na których Pracę Konkursową utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy
Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej w celu wprowadzenia
Pracy do obrotu, w sposób określony w ust.2 pkt b) Regulaminu,
d) wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy
prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z
nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w ust. 2 pkt b) Regulaminu,
e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
3. Opiekun Laureata w jego imieniu zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do
nagrodzonej Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i
adaptacji nagrodzonej Pracy na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej.
4. Opiekun Laureata w jego imieniu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji
nagrodzonej Pracy Konkursowej, a także do sporządzania jej opracowań.
5. Opiekun Laureata w jego imieniu upoważnia Organizatora do:

a) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej Pracy
Konkursowej,
b)przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez
niego Pracy Konkursowej,
c) rozpowszechnienia zgłoszonej Pracy Konkursowej anonimowo.
6. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nastąpi poprzez podpisanie Zgody, której
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyborem najlepszych Prac Konkursowych nadzór sprawować
będzie Komisja Konkursowa, w składzie której znajdować się będą przedstawiciele Organizatora.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
listem poleconym na adres : RABAT DETAL Sp. z o.o. ,ul. Kossutha 6, 40-832 Katowice z dopiskiem
„Reklamacja-WYMARZONE WAKACJE”, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia
Konkursu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji, a
przekazywanie informacji Reklamującemu nastąpi listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od
daty powzięcia decyzji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Reklamującego, miejsce i rodzaj
zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego.
3. Komisja rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujmy, iż:
a) Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszym Konkursem jest jego
Organizator tj. RABAT DETAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossutha 6,40-832 Katowice, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS
0000098655, o kapitale zakładowym 52.500,00 zł;
b) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z administratorem danych na adres
mailowy ado@rabat-detal.pl;
c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
d) Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu,
w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe a także w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby
której dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO), celem wypełnienia obowiązku prawnego (rozliczenia
podatkowego, jeżeli taki obowiązek występuje) (art. 6 ust. 1 litera c) oraz wobec faktu;
e) Dane mogą być udostępniane dostawcom usług rachunkowych w celu prawidłowej realizacji
obowiązków rachunkowych i podatkowych jeżeli taki wystąpi;
f) Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej;
g) Dane będą przechowywane będą do końca okresu przewidzianego na zgłaszanie i rozpatrywanie
reklamacji. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy;
h) Po upływie okresów wskazanych w punkcie g). dane będą usunięte lub poddane anonimizacji;
i) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
j) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych

osobowych.
k) Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawana profilowaniu.
l) Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach lub internecie) o wynikach Konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.rabat-detal.pl
2. Przetwarzanie danych osobowych Opiekunów oraz Uczestników Konkursu następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w
zakresie wyłącznie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest
dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród. Osobom
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo ich
poprawiania. W celu zmiany albo usunięcia swoich danych osobowych należy przesłać odpowiednią
informację na adres Administratora: RABAT DETAL Sp. z o.o. ,ul. Kossutha 6, 40-832 Katowice.
3. Po przeprowadzeniu oraz prawidłowym zakończeniu Konkursu, w tym procesu obsługi reklamacji,
Organizator dokona całkowitego i trwałego usunięcia/zniszczenia pozyskanych danych sporządzając z
tej czynności stosowny protokół.
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości i liczby nagród w
Konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn
leżących po stronie Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, itp Prac Konkursowych w
drodze do siedziby Organizatora.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem telefonii
komórkowych czy stacjonarnych.
9. Biorąc udział w Konkursie Opiekun oraz Uczestnik potwierdzają, że wyrażają zgodę na wszystkie
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
10. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy,
w szczególności kodeksu cywilnego.
12. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Załącznik nr 1
ZGODA OPIEKUNA NA UDZIAŁ UCZESTNIKA W KONKURSIE
(CZYTELNIE WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA )
Dane Uczestnika (autora pracy):
Imię i Nazwisko*):
………………………………………..........................................................Wiek*):………………..………..lat
Dane Opiekuna prawnego autora Pracy Konkursowej:
Imię i Nazwisko*):
……………………………………………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania:
ul*).………………………………………………………………….Nr.Domu*)…....…Nr..Mieszkania*)……
Kod pocztowy*)………………..….Poczta:……………Miejscowość*)….……………………………
Telefon kontaktowy*): …………………………….…………………..
*) dane obowiązkowe
Mając na uwadze, że:
- RABAT DETAL Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Kossutha 6, 40-832 Katowice („Organizator”) przeprowadził
konkurs pt.: „WYMARZONE WAKACJE" („Konkurs”);
- ………………………………………………………………………........................................ jest autorem
Pracy Konkursowej i przysługuje mu/jej pełnia prawa autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej
Pracy konkursowej.
Jako przedstawiciel ustawowy (Opiekun) Uczestnika oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na udział mego podopiecznego w Konkursie "WYMARZONE WAKACJE" oraz
akceptuję warunki niniejszego Regulaminu, w tym wyrażam zgodę na publikację Pracy Konkursowej i
publikację danych Laureata w przypadku wygranej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. przenoszę w imieniu mego podopiecznego na Organizatora tj. RABAT DETAL Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Kossutha 6, 40-832 Katowice autorskie prawa majątkowe do Nagrodzonej Pracy
Konkursowej na wszystkich terytoriach i na cały okres trwania praw na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub
egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w
sposób określony w lit. b,
d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów
reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe)
oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
3. Nagrodzona Praca Konkursowa jest utworem oryginalnym, wykonanym samodzielnie przez
Uczestnika, nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani
jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Nagrodzona Praca
Konkursowa może być wykorzystywany zarówno w całości, jak i w części.
4. W imieniu mego podopiecznego upoważniam Organizatora do:

a) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej Pracy,
b) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez
niego Pracy Konkursowej,
c) rozpowszechniania zgłoszonej Pracy Konkursowej anonimowo.
5. W imieniu mego podopiecznego zezwalam na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do
Nagrodzonej Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i
adaptacji Nagrodzonej Pracy.
6. Przeniesienie praw autorskich do Nagrodzonej Pracy Konkursowej następuje nieodpłatnie.
Organizator nabywa własność nadesłanego egzemplarza Nagrodzonej Pracy Konkursowej.
7. W przypadku, kiedy Uczestnik zostanie Laureatem Nagrody, w imieniu mojego podopiecznego
wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację Nagrodzonej Pracy Konkursowej w sieci Internet oraz w
drukowanych materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.
…………………………………………..……

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/Opiekuna

…….…………………………………………

Data i podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna

Zgodnie z art. 23.1.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RABAT DETAL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Kossutha 6, 40-832 Katowice moich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
numer telefonu w celu realizacji konkursu „WYMARZONE WAKACJE” zgodnie z Regulaminem. Podanie
danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w
Konkursie I otrzymania Nagrody.
……………………………………..…………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/Opiekuna

…………………....……………………………..
Data i podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna

