
 

 

REGULAMIN 

konkursu „Oto jest Księże Małe” 

z okazji 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu 

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu 

1.1. Organizatorem Konkursu „Oto jest Księże Małe”, zwanego dalej Konkursem, jest Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Księże Małe” z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 1, 52-021 Wrocław, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej,  

VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000187471, NIP: 8961000301, Regon: 930407405, 

zwana dalej Organizatorem. 

1.2. Partnerem Konkursu jest Pracownia 2F Grzegorz Stadnik z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 14/3, 

52-023 Wrocław, REGON: 891000688 , NIP: 885-107-67-28, zwanym dalej Partnerem. 

1.3. Konkurs rozpocznie się 16 marca 2020 r. i trwać będzie do 15 kwietnia 2020 r. 

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin 

określony w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem 

strony internetowej www.smksiezemale.pl  

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

2. Zasady ogólne Konkursu 

2.1. Temat konkursu brzmi: „Oto jest Księże Małe”. Ma na celu wyłonienie 10 prac, które zostaną 

zeskanowane i wydrukowane w formie pocztówek. Pocztówki będą pełniły funkcję promocyjną 

osiedla i informowały na rewersie o 25-leciu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe. Zgłoszone 

prace muszą w dowolny sposób prezentować bądź interpretować osiedle Księże Małe we 

Wrocławiu, tak by po przeniesieniu na pocztówkę mogły pełnić funkcję reprezentacyjną dla osiedla. 

2.2. Organizator przyjmuje do konkursu wszelkie prace fotograficzne i plastyczne (wykonane w 

dowolnych, ale wyłącznie płaskich technikach, pozwalających na późniejsze wykonanie skanu pracy 

– grafika, kolaż, wydruk grafiki komputerowej etc.). 

2.3. Każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć wyłącznie jedną pracę. 

2.4. Prace należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą pocztową lub dostarczać osobiście 

do siedziby Organizatora pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe, ul. Tarnogórska 1, 

52-023 Wrocław. 

2.5. Prace muszą być oryginałami lub wydrukami o formacie A4 (297x210 cm). Organizator nie 

zwraca nadesłanych na Konkurs prac. 

2.6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

 

http://www.smksiezemale.pl/


dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, 

pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia 

religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do 

prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 

zgody uprawnionych.  

2.7. Zapowiedź Konkursu ukaże się na stronie internetowej www.smksiezemale.pl, na profilu 

FB/KsiezeWPelni oraz na plakatach dystrybuowanych na terenie miasta Wrocławia. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.3. Regulaminu. Osoby, które 

posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 16 lat, a nie 

ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminem „Uczestnikami” lub „Uczestnikami 

Konkursu”. 

3.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, 

w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna 

obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na warunki licencji na 

korzystanie przez Organizatora oraz Partnera z prac nadesłanych przez Uczestników. 

3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz 

najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 

 

4. Zgłoszenia 

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pobrać i wypełnić formularz zamieszczony na stronie 

www.smksiezemale.pl, czyli podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel. kontaktowego, adres 

zamieszkania, datę urodzin. Wypełniony czytelnie formularz należy umieścić w kopercie, zakleić ją i 

oznaczyć godłem (wybrany dowolnie symbol lub hasło) w lewym górnym rogu. 

4.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności 

prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgoda powinna zostać dołączona do przesyłanego 

formularza. Wzór zgody można pobrać ze strony www.smksiezemale.pl. 

4.3.  Pracę zgłaszaną na konkurs należy umieścić w osobnej kopercie (praca powinna się w niej 

swobodnie mieścić bez zaginania), zakleić kopertę i oznaczyć tym samym godłem, które użyte 

zostało do oznakowania formularza zgłoszeniowego. 
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4.4. Tym samym zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dwie osobne, oznaczone tym samym 

godłem koperty. Żadna z kopert nie może być podpisana imieniem, nazwiskiem ani innymi danymi 

ujawniającymi tożsamość zgłaszającego. Sama praca również nie może być podpisana. 

4.5. Prace zgłoszone do Konkursu będą publikowane na stronie www.smksiezemale.pl po 

zakończeniu procesu weryfikacji i przyznawania nagród, zatem najwcześniej 30.04.2020 r. 

4.6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 16 marca do 15 kwietnia 2020 roku – o 

przyjęciu decydować będzie data dostarczenia prac do siedziby Organizatora. 

4.7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz że wszystkie 

osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;  

• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne 

udostępnianie pracy przez Organizatora oraz Partnerów (z prawem sublicencji) w wydawnictwach 

Organizatora, na stronie www.smksiezemale.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak 

również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w 

szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i 

zwielokrotnianie pracy każdą techniką (w tym do produkcji pocztówek), przesyłanie pracy innym 

podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie 

prac w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu oraz na 

przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową; 4.7. 

Każdy Uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową. 

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika 

przy zgłoszeniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub 

adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

4.9. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym 

Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator 

zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W 

przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 

otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od 

Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4.10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik 

Konkursu oświadcza, iż: 

4.10.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz że 

wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich 

wizerunku, oraz publiczną ekspozycję, a także wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym 

Regulaminem. 

4.10.2. Zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.smksiezemale.pl  w czasie trwania 

Konkursu oraz po jego zakończeniu. 
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4.10.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie nagrodzonej pracy (z prawem sublicencji) bez ograniczeń 

terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej 

www.smksiezemale.pl, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych 

Organizatora oraz Partnera, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, 

w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 

pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, na wystawie 

oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i 

komputerową, wystawiania ich w przestrzeni Organizatora w taki sposób, aby każdy odwiedzający 

siedzibę Organizatora mógł mieć do nich dostęp, jak również wykorzystanie w sieci Internet i innych 

sieciach komputerowych, w tym zamieszczanie pracy na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram), w ramach jakichkolwiek działań promujących 

Konkurs, jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie 

określonym powyżej.  

4.10.4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z 

odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanej przez siebie pracy, a w przypadku pokrycia 

przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem 

faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.10.1 ureguluje wszystkie związane 

z tym faktem koszty. 

4.11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność 

oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora 

szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i 

zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.  

4.12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.smksiezemale.pl do 30 kwietnia      

2020 roku. 

 

5. Ocena prac 

5.1. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora. 

5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, 

oryginalność oraz kreatywność nadesłanych prac. 

5.3. Jury wyłoni zwycięskie prace i przyzna nagrody zgodnie z punktem 7.1. 
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5.4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w 

przypadku, gdy nadesłane prace nie będą spełniać wymogów formalnych Konkursu. W sytuacji, w 

której Jury postanowi nie przyznawać wszystkich dziesięciu nagród, a tym samym nie zostanie 

wyłonionych dziesięć prac do przedrukowania w formie pocztówek, Organizator zastrzega sobie 

prawo do wykorzystania na pocztówkach prac pozyskanych z innych źródeł. 

5.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

5.6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie posługując się imieniem i 

nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

 

6. Komisja 

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora i Partnera. 

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 

7. Nagrody 

7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody po uprzednim 

wypełnieniu oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz nie byciu osobą wskazaną w pkt. 3.3.: 

• I nagroda – 1000 zł brutto + prawo do publikacji pracy w formie pocztówki 

• II nagroda – 500 zł brutto + prawo do publikacji pracy w formie pocztówki 

• III nagroda – 250 zł brutto + prawo do publikacji pracy w formie pocztówki 

• IV-X wyróżnienie – prawo do publikacji pracy w formie pocztówki 

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

Przed przekazaniem nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie 

pobrany z kwoty nagrody pieniężnej przez Organizatora. Poprzez odebranie nagrody laureat wyraża 

zgodę na pobranie dodatkowej kwoty pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę 

podatku dochodowego od nagród.  

7.2. Dodatkowo wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace  zostaną opublikowane na 

www.smksiezemale.pl oraz wydrukowane w formie pocztówek promujących osiedle Księże Małe. 

7.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą 

poczty elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2020 r. Nagrody zostaną wręczone symbolicznie 

(vouchery) podczas festynu na osiedlu Księże Małe we Wrocławiu w dniu 13 czerwca 2020 r. 

Nagrody pieniężne Uczestnicy odbiorą w siedzibie Organizatora po 14 czerwca 2020 r. Odbiór 

nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator 
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zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej 

wskazane osoby. 

7.4. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę. 

7.5. Nagrody nieodebrane do 31 grudnia 2020 r. przepadają i przechodzą na własność 

Organizatora. 

7.6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym 

Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie 

zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 

7.7. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora. 

7.8. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymogów 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

8. Reklamacje 

8.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, 

na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres 

mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji. 

8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą 

przedstawiciele Organizatora. 

8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej 

nadania do Organizatora. 

8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 

8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza 

prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko oraz adres e-mail jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże 

Małe”, ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław, tel. 71 342-65-60 e-mail: sekretariat@smksiezemale.pl 

9.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania 

nagród, a także promocji konkursu i wydrukowania pocztówek. Dane będą przetwarzane w tym celu 

przez Administratora przez wskazany w Regulaminie czas, na jaki Konkurs została przewidziany, 

oraz przechowywane do upływu ustawowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych 

Administratora lub ustawowych terminów ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Dane zostaną 



przekazane przez Administratora partnerowi Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do 

innego administratora albo do ich trwałego usunięcia. Polityka prywatności Administratora znajduje 

się pod adresem: www.smksiezemale.pl/index.php/dokumenty/dane-osobowe 

9.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz ewentualnie rozstrzygnięcia 

postępowania reklamacyjnego. 

9.4. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.smksiezemale.pl oraz w 

siedzibie Organizatora. 

9.5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte 

w Regulaminie. 

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego. 

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 

poinformuje uczestników na stronie internetowej www.smksiezemale.pl  

9.8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

9.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku.  
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