
REGULAMIN KONKURSU 

„Laurka z minikolonii” 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie 
prowadzonym pod nazwą „Laurka z Minikolonii”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs jest organizowany na terenie Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o., zwanej dalej „SNG”. 
 

§ 2 

     Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 
921 Kodeksu cywilnego, jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy  J. Kilińskiego, 2 91-
421 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 
0000107837,NIP 726-23-15-435, REGON 472279634, o kapitale zakładowym w wysokości 
6.505.000,00 PLN, reprezentowana przez: Marcina Ciupę – Wiceprezesa Zarządu, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

§ 3 

1. Konkurs składa się z jednego etapu.   
2. Rywalizacja konkursowa polega na zrobieniu przez Uczestnika rysunku ilustrującego sposób 

spędzania czasu w Stacji Nowa Gdynia w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku. Zgłoszenia 
do Konkursu muszą spełniać warunki wskazane w Regulaminie.  

§ 4 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 lipca 2017 roku o godzinie 7:00, a kończy się w dniu 
15.08.2017 roku o godzinie 23:00. Termin ten nie uwzględnia czasu potrzebnego na 
wyłonienie laureatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu nagrody. 

§ 5 

     Konkursem objęte są rysunki wykonane przez Uczestników na terenie Stacji Nowa Gdynia 
ilustrujące sposób spędzania przez Uczestników czasu w Stacji Nowa Gdynia przy czym, by 
wziąć udział w Konkursie należy spełnić również pozostałe warunki określone w Regulaminie. 

§ 6  

Regulamin dostępny jest: 

a) w siedzibie Organizatora oraz w Stacji Nowa Gdynia. 
b) na stronie internetowej www.stacjanowagdynia.pl 
 
 
 

http://www.stacjanowagdynia.pl/


II. Uczestnicy Konkursu. 

§ 7 

1. Uczestnikami Konkursu, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie, 
mogą być dzieci w wieku od 4 do 6lat, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowane przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby będące pracownikami Organizatora oraz osoby 
współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członków rodzin 
wyżej wymienionych osób. Za członków rodzin Pracowników lub współpracowników Organizatora 
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik składając zgłoszenie do Konkursu wraz 
z rysunkiem i dowodami zakupu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim 
postanowienia. 
 

 

III. Zasady Konkursu. 

§ 8 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 
 

a. Wykonać osobiście i samodzielnie rysunek na kartce formatu A4 ilustrujący sposób 
spędzania czasu w Stacji Nowa Gdynia; 

b. Dostarczyć w zamkniętej kopercie łącznie: zgłoszenie (według wzoru stanowiącego 
załącznik do regulaminu), rysunek, o którym mowa w pkt 1a, cztery dowody zakupu 
stwierdzające, skorzystanie co najmniej z jednej z usług z oferty Stacji Nowa Gdynia 
wymienionych poniżej: 

i. skorzystanie z dzieckiem z Aquparku przez min. 1 godzinę 
ii. skorzystanie z kręgielni przez 1 godzinę 

iii. skorzystanie przed dziecko ze strefy Kid Zone 
 
- do dnia 15 sierpnia 2017 do godz. 23.00. Datą wpływu jest data i godzina faktycznego 
wpływu do Organizatora zgłoszenia wraz z rysunkiem i dowodami zakupu (a nie data 
nadania przesyłki pocztowej, kurierem, itp.). 

c. Wzór zgłoszenia stanowi załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Integralną część 
zgłoszenia stanowią oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na 
udział Uczestnika w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu 
realizacji konkursu oraz danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych. 

d. Koperta powinna być zamknięta i powinna być opisana: Konkurs Laurka z Minikolonii. 
 

2. Z usług Organizatora, z których skorzystanie jest warunkiem udziału w konkursie, można 
korzystać w dowolny sposób, np. raz przyjść na basen i 3-krotnie na kręgielnie. 
 

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 



 
4. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają do udziału w Konkursie. 

 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

 

6. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu rysunku, który nie jest jego autorstwa lub którey 
narusza prawa osób trzecich. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do 
Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że 
Uczestnik nie jest autorem rysunku lub narusza on prawa osób trzecich, traci on prawo do 
nagrody. 

7. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że w przypadku przyznania 
mu nagrody, zezwala Organizatorowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, poczynając 
od chwili dostarczenia (wpływu) rysunku wraz z dowodami zakupu i zgłoszeniem do 
Organizatora, do korzystania z rysunku dla celów związanych z konkursem lub do 
opublikowania lub rozpowszechnienia utworu w postaci ilustracji w kalendarzu. Organizator 
nabywa również prawo do korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych 
w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 
dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką 
drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora 
oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, bez względu na 
sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. W przypadku korzystania z rysunku 
przez Organizatora zobowiązuje się on każdorazowo do oznaczania autora rysunku (imię i 
nazwisko Uczestnika).  
 

 

8. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niespełniające wymogów określonych w 
niniejszym Regulaminie są uznawane za nieważne i nie biorą udziału w Konkursie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego, niespełniającego 
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

9. Rysunki będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora w 
liczbie 3 osób.  

10. Rysunki, które nie zostaną nagrodzone w konkursie Uczestnicy mogą odebrać z recepcji 
Organizatora w obiekcie w Zgierzu przy ul Sosnowej 1, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu. Po bezskutecznym upłynie tego terminu Organizator jest uprawniony 
do zarchiwizowania lub zniszczenia tych prac.  
 

V. Nagrody. 

§ 9 



1. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch laureatów, których prace zostaną ocenione jako 
najciekawsze lub najbardziej oryginalne. 

2. Nagrodą jest udział Uczestnika w Minikoloniach organizowanych przez Organizatora i 
odbywających się w Stacji Nowa Gdynia w terminie od 28.08.2017r do 01.09.2017r. o 
wartości 550 zł  zł brutto. 

3. Do Nagrody określonej w ust. 2 powyżej zostanie laureatowi przyznana dodatkowa nagroda 
pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część 
nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez 
Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od 
łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

4. Uczestnik może zostać laureatem nagrody tylko jeden raz. 
5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 
6. Warunki udziału w Minikoloniach reguluje oddzielny regulamin, które laureat zobowiązuje 

się przestrzegać. 
 

§ 10 

1. Organizator, w dniu 18 sierpnia 2017r. opublikuje na fanpage’u Stacji Nowa Gdynia post z 
informacją o laureatach Konkursu.   

2. Uczestnicy, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez 
Organizatora. 

§ 11 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli nastąpi naruszenie 
postanowień Regulaminu lub nie wpłynie żadne zgłoszenie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zatrzymania konkursu lub 
nieprzyznania nagród, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie zasad konkursu. 

3. Nagrodę będzie można odebrać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 
Nagroda zostanie wydana przedstawicielom ustawowym (rodzicom, opiekunom prawnym) 
Uczestnika za okazaniem dokumentu identyfikującego tożsamość przedstawiciela 
ustawowego.  Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie podpisany przez przedstawicieli 
ustawowych oraz przestawiciela Organizatora protokół odbioru nagrody.  

4. Niemożność wzięcia przez Uczestnika udziału w minikoloniach (Nagroda) z jakiejkolwiek 
przyczyny nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji nagrody, zamiany nagrody na 
inną, zmiany osoby uprawnionej do uczestniczenia w minikoloniach, itp.  

 

VI. Postanowienia końcowe. 

 

§ 12 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania 
infrastruktury informatycznej i technicznej strony www.stacjanowgdynia.pl, nieprawidłowo 

http://www.stacjanowgdynia.pl/


działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników 
Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również ewentualne 
wynikające z tego problemy techniczne. 

2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez 
Uczestników.  

3. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia się do Konkursu.  
4. Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym 

unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji 
Uczestników Konkursu. 

5. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres 
turnieje@nowa-gdynia.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Laurka z 
minikolonii” na adres Organizatora podany w § 2 Regulaminu lub osobiście do protokołu w 
siedzibie Organizatora w terminie 7 dni, liczonym od zakończenia Konkursu. Zgłoszenie 
reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające 
udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

6. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od 
daty ich otrzymania przez Organizatora. 

7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 
dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§ 13 

1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie 
 z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest 
Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 
Konkursu w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1 (w celach związanych z udziałem w 
konkursie) oraz § 8 ust. 7 regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie i w 
przepisach prawa. 

2. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
otrzymania nagrody. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe 
nie będą przekazywane do innych podmiotów. 

 

§ 14 

 

1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). 

 

§ 15 

 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego.  


