REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Mikołajki na Stadionie”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Mikołajki na Stadionie” jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku, 15-323 Białystok, ul. Słoneczna 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP
5423230046, REGON 200763186, o kapitale zakładowym 59 363 000,00 złotych.
2. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Mikołajki na Stadionie”.
3. Do udziału w konkursie można przystąpić poprzez przesłanie drogą elektroniczną zdjęcia bądź
skanu pracy plastycznej oraz dołączenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wraz z niezbędnymi informacjami, o których mowa w § 4 Regulaminu, stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu.
4. Fundatorem nagród jest „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
5. Konkurs będzie rozstrzygnięty w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1, zwaną dalej „Organizatorem”. Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie
Spółki.
6. Nagrodą w Konkursie jest 10 pakietów upominków związanych ze Stadionem Miejskim
w Białymstoku, po 5 dla każdej z kategorii wiekowej, o których mowa w § 2 ust. 1.
7. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie przedstawiciel ustawowy
lub opiekun prawny dziecka.
8. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie możliwe jest po uprzednim
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptacją.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu, dalej zwani Uczestnikami mogą być dzieci:
1) w wieku 3-6 lat;
2) w wieku 7-11 lat,
którzy wraz ze swoim przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym spełniają łącznie
następujące warunki: prześlą drogą elektroniczną zdjęcie bądź skan pracy plastycznej
oraz dołączą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi
informacjami, o których mowa w § 4 Regulaminu.
2. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny może zgłosić więcej niż jednego Uczestnika,
składając w jego imieniu formularz zgłoszeniowy z zachowaniem warunków, o których mowa
w § 4 Regulaminu.
3. Oświadczenia wiedzy, woli i czynności prawne wiążące się z przystąpieniem i udziałem
w Konkursie dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
Uczestnika. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno wskazywać przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego działającego w imieniu i na rzecz Uczestnika.
4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków przewidzianych powyżej wyłącza uczestnictwo
w konkursie z uwzględnieniem dalszych postanowień regulaminu.

§ 3.
Forma, czas trwania i miejsce Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2020 r. i trwać będzie do 16.12.2020 r. włącznie,
przy czym zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie mogą być przesłane Organizatorowi do dnia
wskazanego w § 4 ust. 2 Regulaminu, a rozstrzygnięcia Konkursu Organizator dokona w dniu
18.12.2020 r.
§ 4.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki: przesłać drogą
elektroniczną zdjęcie bądź skan pracy plastycznej oraz dołączyć poprawnie wypełniony
załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi informacjami, o których mowa w § 4 Regulaminu.
2. Zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres e-mail: mikolajki@stadion.bialystok.pl,
najpóźniej do dnia 16.12.2020 r. do godziny 24:00.
3. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika może cofnąć wyrażoną zgodę
w dowolnym momencie, co będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału
w niniejszym konkursie.
4. Wycofanie zgody, o której mowa w pkt. 3 § 4 Regulaminu, powinno nastąpić poprzez przesłanie
drogą elektroniczną informacji o niniejszej treści; „wycofuję zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych …………………………………. (imię i nazwisko przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka) oraz mojego dziecka ……………………………
5. Wycofanie zgody może nastąpić nie później niż do dnia odbioru nagrody.
§ 5.
Zadanie Konkursowe
1. Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności dzieci i doskonalenie zdolności manualnych
oraz zachęcenie do spędzenia czasu z Rodziną, a także stworzenie okazji do wirtualnego
poznania bogatej oferty Stadionu.
2. Zadaniem w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Praca musi być
stworzona w świątecznym klimacie z uwzględnieniem elementów takich jak: Święty Mikołaj
oraz Stadion.
3. Kryterium oceny prac będzie jak najciekawsze wykonanie zadania konkursowego, w każdej
z kategorii wiekowych.
§ 6.
Weryfikacja i wybór prac plastycznych
1. W dniu 18.12.2020 r. Komisja Konkursowa Organizatora dokona wyboru 10 najciekawszych
prac plastycznych, po 5 w każdej z kategorii wiekowych.
2. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób wyłonionych spośród pracowników Spółki „Stadion
Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.stadion.bialystok.pl oraz profilach
społecznościowych Organizatora w dniu 18.12.2020 r. poprzez podanie do wiadomości
publicznej imion i kategorii wiekowej Uczestników nagrodzonych w konkursie.
4. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Zwycięzców, zostaną o tym poinformowani
przez Organizatora drogą telefoniczną dnia 18.12.2020 r. Brak możliwości telefonicznego
skontaktowania się w ww. sposób mimo trzykrotnej próby, skutkuje wyłączeniem danego
Uczestnika z grupy uczestników nagrodzonych, a w jego miejsce Komisja Konkursowa

Organizatora wybierze innego uczestnika dotychczas nienagrodzonego. Taką samą procedurę
Organizator zastosuje w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny danego
nagrodzonego Uczestnika nie potwierdzi woli przyjęcia nagrody bądź wycofa zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
§ 7.
Nagroda Konkursowa
1. Nagrodą dla każdego nagrodzonego Uczestnika jest pakiet upominków związanych
ze Stadionem Miejskim w Białymstoku.
2. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika, którego wyłoniono w Konkursie nie
może przenieść prawa do skorzystania z nagrody Konkursowej na osoby trzecie.
3. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi
prawnemu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do
otrzymania ich ekwiwalentu (rzeczowego lub pieniężnego).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych
przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika, które zostały
zamieszczone w Zgłoszeniu, a które uniemożliwiają poinformowanie przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika o rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu
nagrody.
5. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni nagrodzonych Uczestników zostaną
poinformowani o szczegółach realizacji nagród konkursowych przez Organizatora.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie wyróżnionej pracy konkursowej w dniu
odbioru nagrody.
§ 8.
Materiały i prawa do nich
Prace plastyczne przesłane przez Uczestników nie mogą:
1) zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące
na jakimkolwiek tle;
2) zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;
3) naruszać dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci,
dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych osób trzecich.
§ 9.
Obowiązki przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
Uczestnika Nagrodzonego w Konkursie
Przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny jest zobowiązany osobiście dostarczyć
wyróżnioną pracę konkursową oraz odebrać nagrodę w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp.
z o.o. w Białymstoku, przy ul. Słonecznej 1 w dniach 21 – 23.12.2020 r., po uprzednim
umówieniu na konkretną godzinę.
§ 10.
Ochrona danych osobowych
1. W ramach realizacji niniejszego Konkursu, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.
Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszego konkursu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator oświadcza, że znane mu są zasady
przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
Organizator oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,
przetwarzanych danych osobowych względem osób, które będą brały udział w niniejszym
konkursie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska oraz kategorię
wiekową dziecka/dzieci, oraz imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Organizator informuje, że;
1) Administratorem danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, zwana dalej Administratorem, tel. 85 654 86 80, e-mail:
sekretariat@stadion.bialystok.pl.
2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail:
iod@stadion.bialystok.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji Konkursu „Mikołajki na Stadionie”.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda przedstawiciela ustawowego
poprzez prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez Administratora w celach, o których mowa w pkt. 6 niniejszego
obowiązku.
6) Dane osobowe będą przekazane dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom
usług informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym strony
internetowej, portalom społecznościowym, z których administrator korzysta.
7) Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej, podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się
w USA. Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy
europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat
Privacy Shield.
8) Każda osoba ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) do sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
9) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż w terminach przewidzianych
prawem dla dochodzenia roszczeń i obrona praw Administratora.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
§ 11.
Prawa autorskie i majątkowe
Organizator nie zwraca prac konkursowych.
Prace uczestniczące w konkursie stają się własnością organizatora.
Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania pracy plastycznej do Organizatora konkursu przenoszą
na niego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tych prac, w zakresie:

1) publikacji i rozpowszechnianie na zasadach określonych w regulaminie;
2) publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie pracy w całości
lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności
w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych.
4. Uczestnik wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia organizatora
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu
zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.stadion.bialystok.pl.
2. Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.stadion.bialystok.pl.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przekazywania zgłoszeń oraz
terminów wyłonienia nagrodzonych Uczestników i publikacji wyników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przedstawicieli
ustawowych Uczestników i Uczestników konkursu, oraz osób trzecich.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

