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REGULAMIN KONKURSU „Twoje dziecko twarzą Magenta Group” [dalej  „Regulamin”]  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą  „Twoje 

Dziecko Twarzą  Magenta Group ”, zwany dalej: „ Konkursem ”.  

1.2 Organizatorem Konkursu jest  Magenta Group Oliwia Mielnik z siedzibą w Zielonkach (32 - 087) 

przy  ul. Kanadyjskiej 54, NIP: 678-283-35-78 * dalej: „Organizator”+. Fundatorem Nagród w Konkursie 

jest Magenta Group Oliwia Mielnik z siedzibą w Zielonkach (32 - 087) przy  ul. Kanadyjskiej 54, NIP: 

678-283-35-78 * dalej: „ Fundator”+.  

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem  strony  

www.urodzinykrakow.pl *dalej: „Strona Konkursowa”+ oraz profilu 

www.facebook.com/grupa.magenta  *dalej: „Fanpage Konkursowy”+ 

1.4 Konkurs trwa w okresie od  3  grudnia 2016 r. do  31 stycznia  2017 r., przy czym Zgłoszenia do 

Konkursu  oraz  oddawanie głosów  w Konkursie , mogą byd dokonywane  od 3 grudnia do  31 grudnia 

2016 r. 

 1.5 Oddawanie głosów  na zdjęcia dzieci zgłoszone  w Konkursie możliwe za pośrednictwem strony  

www.facebook.com/grupa.magenta  [dalej : „Fanpage Konkursowy”].  

1.6 Organizator powoła  dwuosobową komisję *dalej: „Komisja”+, w skład której wejdzie  dwóch  

przedstawicieli  Organizatora.  Komisja  zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad 

przestrzeganiem postanowieo  niniejszego Regulaminu przez Uczestników oraz  podejmowania 

innych czynności,  wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

 

2. UCZESTNICY KONKURSU  

2.1 Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywad wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną  zdolnośd 

do czynności prawnych, będące przedstawicielami ustawowymi albo  opiekunami  prawnymi  

małoletnich, których zdjęcie jest przedmiotem  z głoszenia do  Konkursu ,  zamieszkałe  na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej *dalej: „Uczestnicy”+.   

2 2.2 Małoletni, których zdjęcia zostały zgłoszone przez Uczestników do Konkursu, zarówno  na 

zdjęciach będących przedmiotem zgłoszenia jak i w momencie dokonywania  samego zgłoszenia 

muszą mieć ukooczone 2 lata i nie mogą mieć ukooczonych lat  14 .  

2.3 Zgłoszeo do Kon kursu nie mogą dokonywad członkowie organów, pracownicy i  współpracownicy 

Organizatora i  Fundatora , a także  członkowie najbliższej rodziny tych osób.  

2.4 Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo,  małżonków, 

małżonków rodzeostwa, rodziców małżonków, kuzynów, osoby  pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym  gospodarstwie domowym z osobami, o 

których mowa w  pk t. 2.3 powyżej.  

 

http://www.facebook.com/grupa.magenta
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3 . ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

3.1 Aby wziąd udział w Konkursie  Uczestnik , w okresie od  dnia  3 grudnia 2016 r. do dnia  31 grudnia  

2016 r .  powinien  dokonad kolejno  poniższych czynności :  

3.1.1 polubid Fanpage Konkursowy:  www.facebook.com/grupa.magenta  

3.1.2  przesład na adres biuro@magentagroup.pl: 

a) zdjęcie dziecka (plik max 5 MB, format jpg/png, twarz lub cała sylwetka, samodzielne zdjęcie bez 

osób trzecich, zdjęcie wykonane przez Uczestnika lub posiadanie praw autorskich do zdjęcia) wraz z 

danymi kontaktowymi: imieniem  i  nazwiskiem Uczestnika , adresem  poczty  elektronicznej, 

numerem telefonu komórkowego albo stacjonarnego, imieniem i nazwiskiem oraz  rokiem urodzenia  

i płcią dziecka,  którego zdjęcie jest przedmiotem z głoszenia  dokonywanego  przez Uczestnika ;  

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  Uczestnika  oraz  dziecka, którego zdjęcie 

jest przedmiotem Zgłoszenia  w celu i zakresie  związanym z  udziałem w Konkursie dokonywanie jest 

automatycznie w momencie przesłania mailem zgłoszenia; 

c) zaakceptowanie  Regulaminu Konkursu, które dokonywanie jest automatycznie w momencie 

przesłania mailem zgłoszenia. 

d) wyrażenie zgody na wykorzystanie  zdjęcia na  Stronie  Konkursowej  (licencja  n a  publiczne  

rozpowszechnianie zdjęcia ,  na  czas  nieoznaczony, bez ograniczeo  terytorialnych ) wraz z 

oświadczeniem , że nie narusza ono praw osób trzecich,  o następującej treści:  „ Wyrażam zgodę na 

publiczne, nieodpłatne, rozpowszechnianie zdjęcia  mojego autorstwa przesłanego Organizatorowi za 

pośrednictwem strony  konkursowej  www.urodzinykrakow.pl   oraz Fanpage Konkursowy:  

www.facebook.com/grupa.magenta , bez ograniczeo czasowych  i  terytorialnych . Oświadczam , że 

zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.”  dokonywanie jest automatycznie w momencie przesłania 

mailem zgłoszenia. 

3.1.2 zaakceptowad treśd oświadczenia dotyczącego wykorzystania wizerunku  dziecka, którego 

zdjęcie jest przedmiotem Zgłoszenia  o następującej treści:  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie  i 

rozpowszechnienie  wizerunku mojego  dziecka utrwalonego na przesłanym Organizatorowi zdjęciu, 

poprzez jego  umieszczenie na stronie konkursu  strony  konkursowej  www.urodzinykrakow.pl   oraz 

Fanpage Konkursowym:  www.facebook.com/grupa.magenta  , bez ograniczeo czasowych  i  

terytorialnych . Akceptacja dokonywana jest automatycznie w momencie przesłania mailem 

zgłoszenia. 

3.2 Prawidłowe dokonanie  przez  Uczestnika czynności , o których mowa w  pkt. 3.1  powyżej , jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie *dalej:  „ Zgłoszenie ”+ .   

3.3 W każdym Etapie  Zgłoszeo do  Konkursu, można dokonad  jednego Zgłoszenia przypadającego na 

jedno dziecko.  

3.4 Zgłoszone do Konkursu zdjęcia  10 dzieci , po preselekcji dokonanej przez Komisję, pod 

warunkiem spełniania warunków opisanych  w Regulaminie i przy uwzględnieniu  wyboru Uczestnika,  

zostaną opublikowane na www.facebook.com/grupa.magenta .   

http://www.facebook.com/grupa.magenta
mailto:biuro@magentagroup.pl
http://www.urodzinykrakow.pl/
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3.5 Na podany w ramach dokonywanego Zgłoszenia adres e - mail Uczestnik otrzyma  powiadomienie 

z informacją o akceptacji zdjęcia albo o braku jego  akceptacji przez moderatora lub prośbą o 

uzupełnienie informacji.  Brak akceptacji zdjęcia przez moderatora może nastąpid,  gdy zdjęcie nie od 

powiada wymogom określonym w pkt. 3.1.2 .   

3.6 W przypadku braku akceptacji zdjęcia  przez moderatora, Uczestnik, w ramach swojego 

zgłoszenia będzie miał prawo zamieścid inne zdjęcie tego samego dziecka , które po jego  akceptacji 

przez moderatora zgodnie z  pkt . 3. 5. 

3.9 Jeżeli po zamieszczeniu zdjęcia na FanPage-u Konkursowym, zgłoszone zostaną zarzuty lub  

roszczenia  przez  osobę  podającą  się  za  autora  zdjęcia  lub  twierdzącą,  że dysponuje  prawami  

do wizerunku  zamieszczonego  na  zgłoszonym  zdjęciu, Organizator informuje o tym Uczestnika 

pocztą elektroniczną, na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Uczestnik  zobowiązany  jest do  

niezwłocznego wyjaśnienia  sprawy  poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i 

poinformowanie o tym Organizatora. Jeśli Uczestnik nie wyjaśni sprawy w ciągu 3 dni od przesłania 

informacji  o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając  

zwrotną informację Organizatorowi, prezentacja zdjęcia i uczestnictwo w Konkursie  może zostad 

zawieszone do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi nie uda  się zakooczyd sprawy i 

przesład stosownego potwierdzenia do Organizatora w ciągu 7 dni od przesłania informacji o 

zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator może podjąd decyzję o wykluczeniu Uczestnika z 

udziału w Konkursie. Organizator ani Fundator nie odpowiadają za skutki zgłoszonych roszczeo lub 

zarzutów. Uczestnik zwolni Organizatora i Fundatora od odpowiedzialności z tytułu roszczeo lub 

zarzutów związanych ze zgłoszonym przez Uczestnika zdjęciem lub wizerunkiem. Uczestnik może  

dochodzid  od  osoby  zgłaszającej  bezpodstawne  zarzuty  lub  roszczenia odszkodowania lub 

zadośduczynienia na zasadach ogólnych. 

 

3.10 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia 

uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

3.11 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  funkcjonowanie  sieci  Internet,  za 

pośrednictwem której Zgłaszający przesyłają Zgłoszenia. W szczególności  Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści  przesłane  w  

Zgłoszeniach,  indywidualne  ustawienia  komputerów  lub telefonów/smartfonów oraz sposób ich 

konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu 

do sieci Internet lub operatorów sieci komórkowych. 

 

4. ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

4.1 Okres, w którym możliwe będzie dokonywanie Zgłoszeo w Konkursie oraz oddawanie głosów na 

zdjęcia dzieci zgłoszone w  Konkursie, będzie dzielił się na następujące etapy : 

 Od 3.12.2016 – 31.12.2016 etap zgłoszeo do Konkursu 
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 Od 1.01.2017 – do 6.01.2017  – etap wstępnej weryfikacji zdjęd przez  Komisję i wybór max 

10 zdjęd dzieci do finału 

 Od 07.01.2017 do  – 22.01.2017 Finał, czyli etap głosowania na zdjęcia na 

www.facebook.com/grupa.magenta  za pośrednictwem „lajkowania”  

 Od 23.01.2017 do 31.01.2017-zakooczenie Konkursu, czyli  wyłonienie zwycięzców z 

największą liczbą „lajków”, kontakt ze zwycięzcami, ustalenie terminu sesji zdjęciowej dla 

zwycięskiej grupy. 

 

4.2. W ramach Etapu Zgłoszeo do  Konkursu (Finał) odbędzie się głosowanie on-line na zdjęcia  dzieci 

Wybrane przez Komisję.  

4.3 Oddawanie głosów w Konkursie jest możliwe od dnia 07.01.2017 do 22.01.2017. 

4.4 W  głosowaniu  może  brad  udział  każdy  chętny  i  zainteresowany  użytkownik  sieci  Internet,  w  

szczególności  nie  jest  wymagane  dokonanie  Zgłoszenia. Czynnośd oddania głosu obywa się na 

www.facebook.com/grupa.magenta   poprzez kliknięcie „lajka” pod zdjęciem Dziecka. 

4.5 W trakcie weryfikacji zgłoszeo Komisja Konkursowa dokona między innymi sprawdzenia, czy 

Uczestnik oraz   dziecko,  które znalazło się  na Nominowanym do Finału zdjęciu,  spełnili wymagania 

określone niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji 

Zgłoszeo dokonywanych przez Uczestników. W  przypadku  niespełniania regulaminowych wymagao 

przez Uczestnika lub  dziecka, dane zdjęcie  zostanie wykluczone z Konkursu. 

4.6 Jeżeli kilka zdjęd  dzieci w głosowaniu w ramach Finału  uzyska tę samą ilośd głosów (lajków), to 

wyższą pozycję na liście Nominowanych zdjęd zajmie to zdjęcie, które zostało zgłoszone wcześniej 

(data przesłania maila z poprawnym zgłoszeniem). 

5.NAGRODY 

5.1 Nagrodami w Konkursie są: 
 
5.1.1 
Nagrody główne:  
Umieszczenie na materiałach promocyjnych firmy Magenta Group wizerunku dzieci ze zwycięskich 
zdjęd konkursowych, a także udział w zwycięskiej, grupowej sesji zdjęciowej, która następnie zostanie 
wykorzystana do działao marketingowo – promocyjnych firmy Magenta Group. Termin zwycięskiej 
sesji zdjęciowej zostanie wyznaczony przez Organizatora dla  Uczestników, którym przysługuje władza 
rodzicielska albo które sprawują opiekę dzieckiem, którego zdjęcie zwyciężyło.  
 
5.1.2  
Nagrody II stopnia:  

 Zaproszenia do kina Multikino Kraków 

 50% zniżki na 2 godz. animacje dla dzieci z Magenta Group (voucher ważny w 2017 roku) 
 
5.1.3 Nagrody Gwarantowane: 

http://www.facebook.com/grupa.magenta
http://www.facebook.com/grupa.magenta
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 10% zniżki na 2 godz. animacje dla dzieci z Magenta Group ważne w 2017 roku 
 

5.2 Zakres wykorzystania wizerunku dziecka, obejmowad będzie w szczególności  wykorzystanie w  

różnego  rodzaju  materiałach  promocyjnych:  jak np. ulotki,  plakaty, reklamy, publiczne 

rozpowszechnianie w  ramach reklam telewizyjnych  i  internetowych. Zgoda  na  wykorzystanie  

wizerunku  udzielona zostanie nieodpłatnie, bez ograniczeo terytorialnych i czasowych.  

5.3 Każdemu z Uczestników, którego  autorstwa zdjęcie  znalazło się na liście Finałowych zdjęd , ale 

nie wygrało sesji zdjęciowej, Organizator wyda po jednej nagrodzie II stopnia . Nagrody będą  

przekazane Uczestnikom. Dzieci te będą również kandydatami rezerwowymi do sesji zdjęciowej.  

5.4 Każdemu  z Uczestników,  którego autorstwa  zdjęcie zostało wraz ze Zgłoszeniem przesłanie na 

biuro@magentagroup.pl przysługuje Nagroda Gwarantowana. 

5.5  Przy wyborze, o którym mowa powyżej, Komisja kierowad się będzie swoim własnym uznaniem   i 

brad  będzie pod  uwagę walory estetyczne  zdjęcia, oryginalnośd i  pomysłowośd Uczestnika  – autora 

zdjęcia. Decyzje Komisji są ostateczne. 

5.6 Kontakt z Uczestnikami, których dzieci zostały wybrane przez Komisję jako Finałowe zdjęcia  do  

Sesji zdjęciowej , celem ustalenia kwestii ich udziału w Sesji oraz przekazania informacji jej 

dotyczących,  w  szczególności  zaś  daty  i  miejsca,  w  którym  odbędzie  się  Sesja,  warunków i 

zasad obowiązujących w trakcie jej trwania oraz założeo umowy nastąpi  do dnia 31.01.2017. 

5.7 Organizator, w trakcie  jednego  dnia, w co najmniej dwugodzinnych odstępach podejmie trzy 

próby kontaktu  telefonicznego  z  Uczestnikiem.  Podczas każdej z prób Organizator będzie oczekiwał 

przez 5 sygnałów  na  odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej. Za próbę 

kontaktu  uznaje się również  sytuację,  w  której  komunikat  operatora  sieci  telefonicznej  

informuje,  iż połączenie nie może byd zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem sieci  

jak również nieprawidłowośd  numeru podanego przez Uczestnika. 

5.8 W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem jego dziecka w  Sesji, 

Organizator , na adres poczty elektronicznej podany przez tego Uczestnika przy  dokonywaniu 

Zgłoszenia wyśle na podany w Zgłoszeniu adres mailowy projekt umowy.  Umowa musi zostad 

podpisana przez osobę, której przysługuje władza rodzicielska albo która sprawują opiekę nad  

zwycięzcą Nagrody Głównej;  warunkiem udziału w Sesji jest podpisanie  umowy .   

5.9 W przypadku  niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w trybie opisanym w  pkt .  5. 7 

powyżej, odmowy przez Uczestnika  udziału jego dziecka w Sesji,  Organizator , w  trybie opisanym w  

pkt . 5. 8 , powyżej , podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem, którego  dziecko zostało wybrane jako 

pierwszy Kandydat rezerwowy do Sesji , a w razie braku  możliwości kontaktu z tym Uczestnikiem 

albo jego odmowy, z Uczestnikiem , którego  dziecko został o wybrane  jako kolejny Kandydat 

rezerwowy do Sesji.  Procedura  opisana powyżej będzie powtarzana do skutku albo do wyczerpania 

się  Kandydatów  rezerwowych.  

5.10 Sesja odbędzie się w Krakowie. 

5.11 W przypadku, kiedy: 

mailto:biuro@magentagroup.pl


REGULAMIN KONKURSU „Twoje dziecko twarzą Magenta Group” 

Strona 6 z 7 

 

 Uczestnik odwoła potwierdzony wcześniej zgodnie z Regulaminem udział jego dziecka w 

Sesji; 

 dziecko i towarzyszący mu opiekun nie stawią się  na umówiony termin Sesji; 

 dziecko lub towarzyszący mu opiekun stawią się na umówiony termin Sesji w  stanie 

psychofizycznym uniemożliwiającym odbycie Sesji 

 opiekun towarzyszący dziecku nie będzie posiadad podpisanego egzemplarza umowy 

 wszystkie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska albo, które sprawują opiekę nad tym 

dzieckiem, towarzyszące mu w trakcie Sesji nie zechcą przed  jej rozpoczęciem zawrzed  

Uczestnik utraci prawo do Nagrody Głównej, a Organizator w trybie natychmiastowym  podejmie 

działania w celu ustalenia innego Uczestnika, któremu przysługiwad będzie  ta Nagroda i kontaktu z 

nim. 

5.12 Jeden  Uczestnik,  w  całym  Konkursie  może  otrzymad  wyłącznie  jedną Nagrodę 

Gwarantowaną. 

5.13 Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia Nagrody na osoby trzecie. 

5.14 Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody lub pieniądze.  

 

6 . PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

6.1. Administratorem danych osobowych podawanych w Zgłoszeniach przewidzianych  Regulaminem 

jest  Magenta Group Oliwia Mielnik z siedzibą w Zielonkach (32 - 087) przy  ul. Kanadyjskiej 54, NIP: 

678-283-35-78 * dalej: „ Organizator ”+. Dane  będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych  osobowych (t.jedn. Dz.U. z  2016  r., poz.  922 , z późn. zm.)  oraz 

rozporządzeniami  wydanymi na jej podstawie  wyłącznie  w  celach związanych z przeprowadzeniem  

Konkursem, w tym kontaktu z Uczestnikami,  wydania Nagród.  Dane osobowe zostaną powierzone 

do przetwarzania Organizatorowi.  

6.2 Przetwarzanie danych osobowych obejmowad będzie zbieranie, utrwalanie,  przechowywanie, 

opracowywanie danych Uczestnika i utrwalonego na zdjęciu dziecka .  Przetwarzane będą dane 

osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego albo  stacjonarnego , adres e- 

mail, rok urodzeni a i płed dziecka.   

6.3  Kompletne wypełnienie zgłoszenia z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody  na  ich  

przetwarzanie  na  warunkach  podanych  w  formularzu/mailu  jest  dobrowolne,  aczkolwiek 

konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.  

6.4 Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  W celu  uzyskania 

informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócid się z  pisemnym zapytaniem 

do Organizatora. Odpowiedź na zapytanie zostanie  przesłana w ciągu  14 dni od daty otrzymania 

pisma.  
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6.5. W przypadku  podania  przez Uczestnika  nieaktualnych danych lub braku aktualizacji  danych w 

trakcie trwania Konkursu , Organizator nie ponosi możliwości za brak  możliwości kontaktu z 

Uczestnikiem lub za brak  możliwości wydania Uczestnikowi  Nagrody.  

6.6 Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez 

Organizatora. Wycofanie zgody  może nastąpid w formie  pisemnej i  zostad  przesłane na adres 

biuro@magentagroup.pl  

 

7 . POSTANOWIENIA KOOCOWE  

7 .1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie  Organizator a oraz na Stronie 

www.urodzinykrakow.pl/konkurs   

7.2 Niniejszy Regulamin może zostad zmieniony przez Organizatora w każdym czasie,  z tym 

zastrzeżeniem , że zmiany nie będą naruszały praw nabytych  Uczestników oraz  będą dokonywane 

wyłącznie na korzyśd Uczestników. 

7 .3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie  przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz  ustawy o ochronie 

danych osobowych.  
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