
 
 

 

 

 
Regulamin konkursu – „Stwórz maskotkę Beskid Media”  

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Stwórz maskotkę Beskid Media” (zwany dalej: 

"Konkursem"). 
2. Organizatorem Konkursu jest Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Kętach przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378167, wysokość kapitału zakładowego 1 605 000,00 
zł, NIP 5492417339, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu. 
4. Nagrodą Główną w Konkursie jest tablica interaktywna dla szkoły, z której zostanie wyłoniony 

zwycięzca Konkursu. Nagrodami pocieszenia za zajęcie kolejnych miejsc są przybory szkolne, w tym 
artykułu plastyczno-malarskie.  

5. W Konkursie finałowym mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych znajdujących się w 
zasięgu sieci Beskid Media, zwanych dalej „Uczestnikami”, przy czym pod uwagę brane są zarówno 
prace indywidualne uczniów, jak też projekty wykonane i zgłoszone zespołowo : grupowo, klasowo 
lub w imieniu całej placówki. Decyzję o formie przeprowadzenia konkursu w danej szkole 
pozostawia się jej Dyrekcji lub nauczycielom. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresu placówki, która zgłosi swój udział w 
Konkursie w celu jej kwalifikacji do Konkursu. W przypadku odrzucenia chęci udziału danej 
placówki w Konkursie, Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wraz z uzasadnieniem i 
wskazaniem powodu odrzucenia zgłoszenia. 

7. Liczba prac nadesłanych z danej placówki, zarówno indywidualnie, jak też zespołowo, jest 
nieograniczona. 

8. Konkurs odbywa się w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. Organizator zastrzega sobie 
prawo zmiany czasu organizacji Konkursu finałowego, o czym poinformuje Uczestników.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, a także do jego 
wcześniejszego rozstrzygnięcia. 

10. Przekazanie Nagród zwycięzcom nastąpi po zakończeniu Konkursu.  
11. Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. 201 poz. 1540). 

12.  Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na maskotkę Beskid Media, który stanie się 
inspiracją do stworzenia wizerunku prawdziwej postaci reprezentującej firmę. Organizator 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia własnych elementów wizualnych do ostatecznego 
projektu maskotki, a także rezygnacji z niektórych elementów zaproponowanych przez Uczestnika. 
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych od klas I do VIII. 
2. W przypadku wyrażenia przez danego ucznia chęci udziału w Konkursie i zgłoszenia pracy 

indywidualnie,  uczeń może przystąpić do Konkursu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
4. Uczestnictwo w Konkursie wymaga wypełnienia formularza dołączonego do niniejszego 

regulaminu pod nazwą „Załącznik 1”. 
 



 
 

 

 
 
 

5. Uczestnictwo w Konkursie polega na zaprojektowaniu maskotki dla firmy Beskid Media, która 
stanie się postacią pozwalającą na wyróżnienie marki na rynku.  

6. Forma wykonania prac jest dowolna, pozwalająca jednak na dostarczenie projektów w 
nienaruszonej postaci do siedziby firmy przy ul. Kościuszki 115 w Kętach. Poza pocztą tradycyjną, 
dzieła można również wysyłać drogą elektroniczną na adres: poczta@beskidmedia.pl. 

7. Po zakończeniu terminu nadsyłania prac, jury złożone z przedstawicieli firmy Beskid Media oceni 
zgłoszone projekty w terminie do 14 dni. Spośród wszystkich prac, zostaną wyłonione trzy 
najlepsze, w tym zwycięska praca, za którą szkoła otrzyma tablicę interaktywną jako nagrodę 
główną. Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia, o których mowa w 
punkcie 4 § 1 niniejszego regulaminu. 

8. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi nagrodzone szkoły  drogą telefoniczną lub mailową. 
9. W ramach Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zgodę na publikację pracy i wizerunku zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
 

§ 3 ZASADY KONKURSU 
 

1. Wygrana w Konkursie uzależniona jest od miejsca zdobytego podczas organizowanego Konkursu.  
2. Nagrodę Główną otrzymuje szkoła, z której zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu. Pozostali 

Uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia. 
3. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagród po ogłoszeniu wyników Konkursu. 
 

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania 
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, 
rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową.  

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby wybrane przez Organizatora.  
3. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w siedzibie 

Organizatora, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. 
4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 

  
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

      
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków 

Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów. 

3. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.         
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.  
5. Zgłoszenie Konkursowej jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.  
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Załącznik 1 
 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
„Stwórz maskotkę Beskid Media”  

 
 

………………………………..……………………………….. 
Miejscowość i data 

 

 
 

Imię i nazwisko/ Nazwa placówki* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon...................................................................................................................................................................... 

E-mail........................................................................................................................................................................ 

Data urodzenia**……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią TAK/NIE* 
 
W przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających indywidualny  udział w konkursie, proszę wypełnić dane 
rodzica/opiekuna: 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon..................................................................................................................................................................... 

E-mail....................................................................................................................................................................... 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin konkursu: „Stwórz maskotkę Beskid Media” 
organizowanego przez Beskid Media Sp. z o.o., oraz zapoznałem się z Polityką ochrony danych osobowych i ją 
akceptuję. 
Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych, mojego wizerunku oraz wyników uzyskanych podczas 
konkursu. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z wykorzystaniem mojego wizerunku na fanpage firmy Beskid 
Media oraz stronie www.beskidmedia.pl. 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
* wypełnić w przypadku zgłoszenia indywidualnego 

 

http://www.beskidmedia.pl/

