REGULAMIN KONKURSU „Z PLUSIKIEM BEZPIECZNIEJ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Z Plusikiem bezpieczniej” i jest zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy
ulicy św. Michała 43, 61-119 Poznań, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 15 stycznia 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny
sposób przedstawiała ubezpieczenie domu/mieszkania z postacią Plusika.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wszelkie zapytania dot. Konkursu należy przesyłać na adres plusik@concordiaubezpieczenia.pl.
7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, których opiekunami prawnymi są osoby fizyczne, które w okresie
trwania Konkursu zawarły umowę ubezpieczenia Concordia Plus.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci, których opiekunami prawnymi są Pracownicy Concordia
Polska TUW, Concordia Capital S.A. oraz Pośrednicy, którzy w swojej ofercie posiadają produkty Concordia
Polska TUW oraz Concordia Capital S.A.
3. Maksymalny wiek dziecka, które może wziąć udział w Konkursie, wynosi 15 lat. Wiek dziecka liczony jest
rocznikowo.
4. Udział w Konkursie jest możliwy jedynie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Prace plastyczne mogą zostać przesłane w dowolnym formacie, nie mniejszym niż A5 – dopuszczalna
jest forma elektroniczna pracy.
2. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką.
3. Nadsyłane prace muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, rokiem urodzenia,
adresem i telefonem kontaktowym autora, adresem mailowym rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.
4. Pracę konkursową każdy Uczestnik powinien wykonać samodzielnie.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
6. Praca powinna:
a) dotyczyć ubezpieczenia domu/mieszkania,
b) zawierać postać Plusika.
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7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) zawarcie umowy Concordia Plus,
b) wypełnienie i podpisanie załączonej „Karty Zgłoszenia” przez osobę zawierającą umowę Concordia Plus,
c) przesłanie

wykonanej

pracy

oraz

podpisanej

„Karty

Zgłoszenia”:

elektronicznie

na

adres

plusik@concordiaubezpieczenia.pl (skan pracy oraz podpisanej „Karty Zgłoszenia”) lub listownie na adres
Concordia Polska TUW, Zespół ds. Promocji i PR, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, z dopiskiem
„Konkurs Z Plusikiem bezpieczniej”.
8. W przypadku wysyłki elektronicznej – liczy się data wysłania wiadomości e-mail. W przypadku wysyłki
listownej liczy się data stempla pocztowego.
9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac.
10. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
11. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po
terminie.
13. Jeżeli w toku trwania Konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że Uczestnik nie jest autorem
nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne prawa majątkowe i autorskie do nadesłanej pracy, Uczestnik
lub opiekun prawny Uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.
§4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrodami w konkursie są maskotki Plusika w ilości 150 sztuk.
2. Ilość Laureatów Konkursu jest równa ilości Nagród.
3. Każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę.
4. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi 05.05.2014 r.
5. Zdobywcy Nagród zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodności pracy z tematyką Konkursu,
b) inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki,
c) samodzielności wykonania.
6. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
7. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Jury.
8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, pisemnie lub mailowo o zwycięstwie. Lista
Laureatów zostanie umieszczona dodatkowo na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl.
9. Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
11. W związku z faktem, że przekazywane nagrody są związane z promocją produktów Organizatora i
stanowią wygrane w konkursie organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu, a ich
jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, dochód z tytułu ich otrzymania jest wolny od podatku
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dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 21 lipca 1991r o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu
umówienia terminu i miejsca przekazania Nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane

wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w

związku z wydaniem Nagród. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Prace zgłaszane do konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie mogą stanowić cudzych utworów),
które nie były wcześniej publikowane oraz nie były prezentowane/zgłaszane w innym konkursie lub
internecie.
2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu zapewnia, że autorowi przysługują osobiste i majątkowe
prawa autorskie do pracy plastycznej zgłoszonej do Konkursu.
3. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu zobowiązuje się, że zwolni Organizatora konkursu z
odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich (w szczególności z tytułu naruszenia praw
autorskich oraz praw pokrewnych lub innych roszczeń cywilnoprawnych) w szczególności przystąpi do
ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa zwolni
Organizatora konkursu z procesu lub wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a
nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie zasądzenia od Organizatora Konkursu kwot z tytułu
roszczeń osób trzecich, zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym
wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
5. Organizator konkursu jest uprawniony do usunięcia z udziału w Konkursie prac, które naruszają prawa
autorskie lub inne prawa osób trzecich, także w wypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia takich naruszeń.
6. Z chwilą wydania Nagrody laureatom konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie w całości, w
stosunku do nagrodzonej pracy konkursowej:
a) autorskie prawa majątkowe do utworu,
b) prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu przez jego adaptację lub przerobienie,
c) prawa pokrewne,
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co daje Organizatorowi pełne prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania
utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i
korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych
opłat – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
7. Zgłaszając pracę plastyczną do konkursu Organizator uzyskuje możliwość korzystania z pracy
plastycznej bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez
względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia
oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania,
wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w
całości m.in. w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, publikacjach
elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, public relations,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest
upoważniony.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.concordiaubezpieczenia.pl.

Plusik
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KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko Ubezpieczającego
PESEL Ubezpieczającego

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy
Numer polisy Concordia Plus
Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko dziecka
Rok urodzenia dziecka
Opis rysunku

Ubezpieczający, będący rodzicem/opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w Konkursie
„Z Plusikiem bezpieczniej”, podpisując niniejszą Kartę Zgłoszenia, akceptuje Regulamin Konkursu, w tym
wszystkie postanowienia dotyczące praw autorskich do pracy konkursowej określone w Regulaminie.
Ubezpieczający, będący rodzicem/opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w Konkursie
„Z Plusikiem bezpieczniej”, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych w
Regulaminie Konkursu danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm.), w tym na
opublikowanie imienia i nazwiska dziecka na liście zwycięzców, zamieszczonej na stronie internetowej
www.concordiaubezpieczenia.pl.

Wyrażam zgodę:
……………………………………………………….
Podpis Ubezpieczającego
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