
 

Regulamin Konkursu dla dzieci 

“Wymyśl i zaprojektuj firmową maskotkę”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie dla dzieci: 

“Wymyśl i zaprojektuj firmową maskotkę” (dalej: “Konkurs”), organizowanym przez 

Qodeca Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000719807, NIP: 

5272839363, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (dalej: “Qodeca” lub “Organizator”). 

2. W ramach Konkursu Uczestnicy, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają Zadanie 

konkursowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: “Regulamin”). 

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

mediów społecznościowych Organizatora, tj. portalu LinkedIn pod adresem 

https://www.linkedin.com/company/qodecasoftwaredevelopment/, portalu Facebook 

pod adresem https://www.facebook.com/qodecacom/ oraz strony internetowej pod 

adresem https://qodeca.com/. 

5. Konkurs przeprowadzony będzie od dnia 17 maja 2022 r. (począwszy od publikacji w 

mediach społecznościowych Organizatora posta konkursowego).  

6. Termin przesłania do Organizatora Zadania konkursowego upływa 30 maja 2022 r., o godz. 

23.59. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Zadania do Organizatora na adres 

poczty elektronicznej podany w  § 2 ust. 6 lit. b. 

7. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook 

oraz LinkedIn. Wyżej wymienione serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs.  

8. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 

kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook oraz LinkedIn. Organizator 

zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia ww. serwisów z odpowiedzialności wobec 

każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko nim roszczenia związane z 

Konkursem. 

9. Materiały reklamowe stworzone na potrzeby Konkursu mają wyłącznie charakter 

informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i 

Regulaminu, za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu. 
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10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. 

Dz.U.z 2020 r., poz. 2094 ze zm.). Wynik Konkursu zależy od oceny określonych działań 

Uczestników, a element losowości nie występuje na żadnym etapie Konkursu. 

11. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi 

Organizator. 

12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu i Zadanie konkursowe 

1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie dziecko w wieku do 18 lat (dalej “Uczestnik”), 

które: 

0. posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 

1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. nie jest w żaden sposób powiązane stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa 

z Jury w składzie: Marcin Obel, Katarzyna Krupińska-Obel, Bożena Czech 

powołanym przez Organizatora, 

3. wykonało prawidłowo Zadanie konkursowe. 

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a-d powyżej stanowi 

podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia 

tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, Organizator ma prawo do dochodzenia 

jej zwrotu. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu firmowej maskotki Qodeca, przy 

użyciu dowolnej techniki, tj. zarówno prace plastyczne, jak i prace wykonane w formie 

projektu graficznego. Zadanie konkursowe może być wykonane w dowolnym formacie, 

przy użyciu dowolnych materiałów. 

4. Każdy z Uczestników może przesłać Organizatorowi tylko jedno Zadanie konkursowe. 

5. Zadanie konkursowe nie może być wykonane zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę. 

6. Po wykonaniu przez Uczestnika Zadania konkursowego, należy: 

0. wykonać skan lub fotografię Zadania konkursowego, 

1. przesłać wykonany skan lub fotografię Zadania konkursowego wraz z kopią 

prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń, stanowiących Załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu, na adres e-mail Organizatora, tj. 

konkurs@qodeca.com. 



 

§ 3. Nagrody 

1. Organizator przyzna Nagrodę główną w postaci 2 (dwóch) biletów wstępu do Parku 

Rozrywki - Energylandia, tj. 2 (dwa) bilety dwudniowe ważne dzień po dniu, dla Zwycięzcy, 

a także jego rodzica/opiekuna prawnego, o łącznej wartości 578 PLN brutto (słownie: 

pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), ważne do 30 października 2022 roku oraz nagrody 

pieniężnej o wartości 64,22 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa 

grosze) (dalej: “Nagroda”). Należny podatek dochodowy z tytułu przyznania Nagrody 

głównej zostanie potrącony z nagrody pieniężnej i odprowadzony do właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego (Zwycięzca otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody 

głównej). 

2. Organizator przewiduje możliwość przyznania Nagrody specjalnej (wyróżnienia) w postaci 

zestawu malarskiego oraz nagrody pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości 

Nagrody specjalnej. Należny podatek dochodowy z tytułu przyznania Nagrody specjalnej 

(wyróżnienia) zostanie potrącony z nagrody pieniężnej i odprowadzony do właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego (osoba wyróżniona otrzyma jedynie element rzeczowy 

Nagrody specjalnej). 

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie podlegają wymianie na nagrody innego 

rodzaju, a osoby nagrodzone nie mogą przenieść praw do przyznanych im Nagród na osoby 

trzecie. Osoby nagrodzone mogą zrzec się prawa do przyznanych im nagród, składając 

Organizatorowi stosowne oświadczenie na adres: konkurs@qodeca.com.  

4. O szczegółach odbioru i realizacji Nagród, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, osoby 

nagrodzone zostaną poinformowane przez Organizatora, który prześle wiadomość drogą 

mailową w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Uczestnik zgłaszając pracę do 

Konkursu wyraża zgodę na komunikację za pośrednictwem adresu mailowego, z którego 

praca została przesłana. 

5. Koszty wysyłki Nagród pokrywa w całości Organizator. Wysyłka możliwa jest jedynie na 

terenie Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki poza obszar Unii Europejskiej, zasady 

dostawy uzgadniane są indywidualnie.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania lub realizacji 

Nagród z przyczyn leżących po stronie osób nagrodzonych. W takim przypadku Nagroda 

przepada. 

 

 



 

§ 4. Wybór osób nagrodzonych 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru osób 

nagrodzonych, Organizator powoła w dniu rozpoczęcia Konkursu Jury konkursowe.  

2. Do przeprowadzenia Konkursu zostanie powołane Jury w składzie trzech osób 

wskazanych przez Organizatora. W składzie Jury konkursowego znajdą się pracownicy i 

współpracownicy Qodeca.  

3. Spośród przesłanych zgłoszeń, Jury konkursowe wybierze jednego Zwycięzcę i ewentualnie 

jedną osobę wyróżnioną. 

4. Przy podejmowaniu decyzji Jury konkursowe kieruje się subiektywną oceną biorąc pod 

uwagę zarówno kryteria formalne, jak również kryteria wykonania Zadania konkursowego, 

tj. m.in. kreatywność, sposób wykonania.  

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 1 czerwca 2022 r. Wyniki zostaną 

ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora. 

 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przesłanie Organizatorowi Zadania konkursowego oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Organizator podaje następujące 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym 

konkursem:  

0. Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Qodeca Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 

00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000719807, NIP: 5272839363, e-mail: 

konkurs@qodeca.com. 

a. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w 

konkursie, do którego dokonali Państwo zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest 

wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

mailto:konkurs@qodeca.com


a. Odbiorcy danych: 

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom 

(podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:  

• dostawcy usług informatycznych;  

• podmioty świadczące usługi księgowe;  

• podmioty świadczące usługi marketingowe;  

• podmioty współpracujące przy organizacji konkursu.  

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również 

innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.  

a. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za 

wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, 

które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi 

usługi informatyczne; Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących 

do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają 

zgodność swojego działania z RODO.  

b. Czas przechowywania danych: 

Dane osobowe zebrane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w konkursie, 

Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania 

konkursu lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które są związane z 

konkursem.  

a. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługują Państwu następujące prawa:  

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania danych osobowych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych;  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; v. prawo do 

przeniesienia danych osobowych;  

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; vii. prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. W związku z tym, że 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo 

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  



W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych.  

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

a. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych  

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania 

niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie. 

 

§ 6. Tryb składania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać:  

0. dane Uczestnika zgłaszającego reklamację lub zastrzeżenia, tj.: imię, nazwisko, 

adres;  

1. ewentualnie datę zdarzenia;  

2. opis reklamacji/zastrzeżeń;  

3. treść żądania; 

4. opis okoliczności uzasadniających reklamację lub żądanie.  

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym 

(o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą 

elektroniczną), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.  

4. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą 

być kierowane drogą elektroniczną na adres Organizatora: konkurs@qodeca.com. 

 

§ 7. Prawa autorskie 

1. W przypadku gdy nagrodzone Zadanie konkursowe spełnia definicję utworu w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1062 ze zm.), zastosowanie mają poniższe postanowienia Regulaminu. 

2. Z chwilą przekazania Nagrody, na rzecz Qodeca przechodzą prawa autorskie i prawa 

zależne do nagrodzonego Zadania konkursowego (dalej: „Utwór”). Qodeca nabywa 

wówczas autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Utworem, w całości 

lub we fragmentach, na cały okres ochrony autorskich praw majątkowych, w kraju i 

zagranicą, na następujących polach eksploatacji: 



a. zwielokrotniania i utrwalania Utworu lub jego fragmentów, bez ograniczeń ilościowych, 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w 

pamięci komputerów oraz w pamięci stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych 

(m.in. na płytach CD, DVD, w pamięci flash), jak i w sieciach multimedialnych, w szczególności 

Internecie, w tym on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie 

wydania Utworu nośniku, jak również digitalizacji Utworu dowolną techniką do formatu 

wybranego przez Qodeca; 

b. wykorzystywania Utworu lub jego fragmentów do oznaczania lub identyfikacji produktów, 

usług oraz innych przejawów działalności Qodeca, a także do wykorzystywania Utworu lub jego 

fragmentów na opakowaniach produktów (w tym butelkach, puszkach i opakowaniach 

kartonowych) oraz we wszelkich materiałach drukowanych (w tym w czasopismach, katalogach, 

materiałach reklamowych i handlowych – na okładce i stronach wewnętrznych), we wszelkich 

materiałach elektronicznych (w tym w Internecie, aplikacjach mobilnych oraz w publikacjach 

elektronicznych – e-book), na gadżetach reklamowych i promocyjnych; 

c. rozpowszechniania Utworu lub jego fragmentów bez ograniczeń ilościowych, w 

szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, w tym poprzez sprzedaż, najem, użyczenie, 

wystawienie, a także wykorzystanie w działalności handlowej, reklamowej, promocyjnej, 

sponsoringowej, marketingowej, oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór lub jego 

fragmenty utrwalono, na każdym nośniku znanym w dacie wydania Utworu; 

d. wykorzystywania Utworu lub jego fragmentów, bez ograniczeń ilościowych, do 

wykonywania nowych dzieł w dowolnym celu, w tym do wykonywania opakowań i ich elementów 

(m.in. etykiet, kontretykiet, kapsli), ilustracji, materiałów reklamowych lub promocyjnych przez 

Qodeca i inne podmioty; 

e. udostępniania Utworu lub jego fragmentów, w tym także przesyłania za pośrednictwem 

sieci multimedialnych, w szczególności Internetu, w sieciach telekomunikacyjnych, za pomocą 

komputera i/lub stacjonarnego lub przenośnego urządzenia elektronicznego, a także publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu lub jego fragmentów dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

1. Jeżeli po wydaniu Utworu powstaną nowe – nieznane w dacie wydania Utworu – pola 

eksploatacji, na żądanie Qodeca, osoba nagrodzona ureguluje z Qodeca w drodze odrębnej 

umowy, prawa autorskie do Utworu na nowych polach eksploatacji na warunkach 

określonych w umowie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Osoba nagrodzona zezwala Qodeca, przez cały okres ochrony autorskich praw 

majątkowych do Utworu, w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych, na 



wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Utworu w zakresie pól eksploatacji 

wymienionych w ust. 2. W szczególności Qodeca nabywa prawo dokonywania lub zlecania 

osobom trzecim dokonywania opracowań Utworu oraz korzystania z tych opracowań i 

rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami. Osoba nagrodzona 

przekazuje Qodeca również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do opracowań Utworu w zakresie pól eksploatacji, określonych w ust. 2. 

3. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na dokonywanie przez Qodeca zmian, aktualizacji, 

uzupełnień i tłumaczeń Utworu na dowolne języki oraz do wykorzystywania Utworu – 

według własnego uznania – w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

4. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na dowolne określanie przez Qodeca nazw Utworu lub 

jego fragmentów oraz opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub 

rozpowszechniane. 

5. Osoba nagrodzona oświadcza, iż nie będzie wykonywała autorskich praw osobistych do 

Utworu, w szczególności w zakresie prawa do oznaczania autorstwa Utworu, zachowania 

integralności Utworu, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu 

publiczności, a także prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. Jednocześnie, 

osoba nagrodzona upoważnia Qodeca do wykonywania autorskich praw osobistych do 

Utworu. 

6. W przypadku jakichkolwiek praw osoby trzeciej do Utworu lub jego części, osoba 

nagrodzona uzyska niezbędne zgody tych osób dla celów przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do Utworu na rzecz Qodeca. 

7. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Qodeca z tytułu naruszenia ich praw, osoba 

nagrodzona zaspokoi te roszczenia oraz pokryje wszelkie koszty, wydatki i szkody, jakie 

Qodeca poniosła na skutek zgłoszenia takich roszczeń. Osoba nagrodzona zobowiązuje 

się również do aktywnego uczestniczenia w ewentualnych sporach przedsądowych i 

sądowych, dotyczących naruszenia ww. praw. Qodeca będzie zobowiązana także do 

uzyskania dla Qodeca prawa do korzystania z Utworu w zakresie nie naruszającym prawa 

własności intelektualnej lub zmodyfikowania Utworu będącego przedmiotem roszczeń tak, 

aby nie naruszał praw własności intelektualnej, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej 

zgodności z wymogami Qodeca lub uzyskania i wprowadzenia zastępczego, podobnego 

pod względem funkcjonalnym Utworu, który nie narusza praw własności intelektualnej 

według wyboru Qodeca. 

 

 



§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://qodeca.com/ oraz w siedzibie 

Organizatora. 

2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z 

organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie. 

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany te nie będą 

naruszać praw nabytych Uczestników. 

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją 

kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą 

Organizatora oraz Uczestnika.  

5. Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqodeca.com%2F&h=AT2BueFQTuoZdF0dqf0kdpYafUnoVZEU2X9J4FF5Kj0zAt8VVUz1AE6XFLJ9blQoatZGp0GG101PKXlWDDAkwJVyySRcIb8L3cvSxxcQr7ihknT-MLp3AOqtE3c0r4toS_zSugJgjyaosalBgNJrzA


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….. 

zam. …………………………………………………………………………………………….. 

niniejszym, oświadczam, że jestem rodzicem*/opiekunem prawnym* Uczestnika 

…………………………………………………………………………………………………., 

który jest autorem Zadania konkursowego przesłanego w ramach Konkursu dla dzieci pt. 

“Wymyśl i zaprojektuj firmową maskotkę”. 

 

Ponadto, oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie; 

2. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez żadnych zastrzeżeń; 

3. zadanie konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika; 

4. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe i autorskie prawa 

osobiste do Zadania konkursowego; 

5. wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich i praw zależnych zgodnie z § 7 niniejszego 

Regulaminu;  

6. wyrażam zgodę na wykorzystanie Zadania konkursowego wraz ze wskazaniem danych 

Uczestnika, poprzez umieszczenie ww. w mediach społecznościowych w celach 

związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych.  

 

……………………………… 

data i czytelny podpis  

rodzica/opiekuna prawnego 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


