REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POCZTÓWKA Z WAKACJI”
DLA DZIECI PRACOWNIKÓW FIRM BĘDĄCYCH NAJEMCAMI W
KOMPLEKSIE BIUROWYM ALCHEMIA („Regulamin”)
§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Zaprezentowanie wspomnień z wakacji dzieci i młodzieży.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest firma deweloperska Torus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku
(dalej również: „Torus” lub „Organizator”).
Osobą kontaktową w kwestiach Konkursu po stronie firmy Torus jest Natalia Manuszewska,
e-mail: nmanuszewska@torus.pl.
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§3
Założenia organizacyjne
Konkurs organizowany przez Torus jest konkursem plastycznym o nazwie i temacie
przewodnim „Pocztówka z wakacji” (dalej również: „Konkurs”).
Konkurs organizowany jest dla dzieci osób zatrudnionych w firmach, będących Najemcami
powierzchni w budynkach kompleksu biurowego „Alchemia” zlokalizowanego w Gdańsku
przy al. Grunwaldzkiej 409-415 (dalej również: kompleks biurowy „Alchemia” lub
„Alchemia”) i pracujących na terenie kompleksu biurowego „Alchemia”.
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu i będzie się składać
minimum z 3 osób, a Przewodniczącym będzie osoba wskazana przez Organizatora.
Termin Konkursu:
a) Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r. i trwać będzie do 31 sierpnia 2018 r.
b) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie, o którym mowa w § 4 pkt 6
niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu trwania Konkursu.
Uczestnicy Konkursu. Zgoda na udział:
a) W Konkursie mogą brać udział wyłącznie niepełnoletnie dzieci osób zatrudnionych w
firmach będących Najemcami powierzchni w kompleksie biurowym „Alchemia” i
pracujący na terenie kompleksu biurowego „Alchemia”, których rodzic lub opiekun
prawny podpisał oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 g) niniejszego paragrafu
(„Uczestnik”). Udzielenie zgód na: udział w Konkursie, postanowienia Regulaminu
oraz rozpowszechnienie Prac konkursowych jest bezwzględnym warunkiem udziału w
Konkursie.
b) W Konkursie niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Zgłoszenie Prac konkursowych i wymagania dot. Prac konkursowych:
a) Prace konkursowe należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r. w sekretariacie firmy
Torus, 11. piętro budynku ARGON, przy al. Grunwaldzkiej 415 w Gdańsku. Prace
konkursowe złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
b) Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką z użyciem: ołówka,
kredek, mazaków, farb, plasteliny, kleju, wycinanek.
c) Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A3.
d) Każdy Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną Pracę konkursową.
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e) Praca konkursowa winna zostać podpisana na odwrocie, zawierając: imię, nazwisko,
wiek i nazwa firmy, w której pracuje rodzic/opiekun Uczestnika. Prace
niepodpisane, niezawierające wszystkich danych, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do Konkursu.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia Uczestników na kategorie wiekowe.
g) Do każdej zgłoszonej Pracy konkursowej powinno być dołączone oświadczenie
złożone przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika, w którym udzielona zostanie
zgoda na:
- uczestnictwo w Konkursie,
- brzmienie Regulaminu,
- wykorzystanie danych osobowych Uczestników, przy czym dane te będą
wykorzystane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji
postanowień Regulaminu,
- publikację, powielanie i rozpowszechnianie Prac konkursowych w szczególności na
stronie www.alchemia.gda.pl, www.torus.pl, na profilu Alchemii na Facebooku oraz
profilu Torusa na Facebooku, ekspozycję na terenie Alchemii, wykorzystanie
wizerunku w związku z prowadzeniem fotorelacji, wideo relacji z Konkursu itp.,
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
h) Prace konkursowe powinny mieścić się w ramach tematu przewodniego Konkursu i
przedstawiać wspomnienia z wakacji Uczestników Konkursu.
8. Naruszenie któregokolwiek z warunków Konkursu lub postanowień Regulaminu, w tym
terminu oraz wymagań dot. Prac konkursowych oznaczać będzie niezakwalifikowanie
Pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody/wyróżnienia.
§4
Wyniki Konkursu i nagrody
1. Jury Konkursu, spośród Uczestników Konkursu wyłoni laureatów Konkursu.
2. O dacie obrad członkowie Jury zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową.
Nad obradami Jury będzie czuwał i koordynował Przewodniczący wskazany przez
Organizatora.
3. Członkowie Jury będą mieli do dyspozycji 10 punktów, które będą mogli dowolnie
przydzielić wybranym przez siebie Pracom konkursowym, z zastrzeżeniem pkt 4
niniejszego paragrafu.
4. Członkowie Jury nie mogą przyznawać punktów Pracom konkursowym wykonanym przez
dzieci osób zatrudnionych w firmie, w której zatrudniony jest członek Jury.
5. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką,
estetyka pracy, inwencja twórcza i oryginalność.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz głosowania publiczności, o którym mowa w pkt 12
poniżej, nastąpi podczas kwartalnego spotkania najemców, które odbędzie się we wrześniu
2018 r. Wyniki Konkursu zostaną również ogłoszone na stronie www.alchemia.gda.pl,
www.torus.pl oraz w mediach społecznościowych Alchemii i Torusa.
7. Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe opublikowane zostaną na stronie internetowej
www.alchemia.gda.pl, w mediach społecznościowych Alchemii i Torusa oraz
wyeksponowane na terenie Alchemii.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w pkt 6 niniejszego
paragrafu.
9. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną zwrócone Uczestnikom (rodzicom lub opiekunom
prawnym Uczestników) po zakończeniu ich ekspozycji na terenie Alchemii. W przypadku
braku możności zwrócenia Pracy konkursowej Uczestnikowi, Organizator zastrzega sobie
prawo przechowania lub zniszczenia Prac.
10. Za uzyskanie największej ilości punktów przyznanych przez Jury, Organizator przewiduje
następujące nagrody w Konkursie:
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I miejsce - voucher o wartości 600 PLN do wydania na dowolne pozycje zawarte w puli
nagród, o której mowa w punkcie 16.
II miejsce - voucher o wartości 400 PLN do wydania na dowolne pozycje zawarte w puli
nagród, o której mowa w punkcie 16.
III miejsce - voucher o wartości 200 PLN do wydania na dowolne pozycje zawarte w puli
nagród, o której mowa w punkcie 16.
11. Poza nagrodami, o których mowa w punkcie powyżej, Organizator przewiduje przyznanie
co najmniej 7 (siedmiu) wyróżnień dla Prac konkursowych, które nie otrzymały nagrody,
ale uzyskały odpowiednio dużą ilość punktów. Wyróżnione Prace konkursowe otrzymają
bon zakupowy o wartości 50 PLN do wykorzystania w salonach sieci Empik.
12. Poza nagrodami oraz wyróżnieniami, o których mowa w pkt 10 i 11, Organizator
przewiduje również przyznanie nagrody publiczności. Nagroda publiczności zostanie
przyznana Pracy konkursowej, która w głosowaniu odbywającym się na profilu Alchemii
na Facebooku otrzyma najwięcej „like-ów”. Po upływie terminu na zgłaszanie Prac
konkursowych, o którym mowa w § 3 pkt 4a), Organizator ogłosi oficjalnie rozpoczęcie
głosowania publiczności, wskazując termin trwania głosowania publiczności, nagrodę oraz
inne informacje organizacyjne dotyczące głosowania publiczności.
13. Decyzja Jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przewidzianych w Regulaminie nagród, w
szczególności w przypadku, gdy Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe.
15. Przyznane przez Jury nagrody i wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne nagrody
rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. O terminie i sposobie wręczenia nagród oraz
wyróżnień Organizator poinformuje w odrębnej informacji.
16. W puli nagród znajdują się: treningi pływackie z trenerem w Aquastacji, wejściówki do
strefy FunClimb w Alchemii, bilety do kina, bony zakupowe do salonów sieci Empik.
§5
Postanowienia końcowe
1. Przekazując Pracę konkursową na Konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na
stronie internetowej www.alchemia.gda.pl, www.torus.pl, w mediach społecznościowych
Alchemii i Torusa oraz na terenie Alchemii.
2. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie www.alchemia.gda.pl oraz w
siedzibie firmy Torus.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na Konkurs.
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
OŚWIADCZENIE
Działając jako rodzic/opiekun prawny1 ……………………………………………………………….
(„Dziecko”), niniejszym:
1. Wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie plastycznym pod nazwą: „Pocztówka z
wakacji” („Konkurs”) organizowanym przez Torus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222
(„Organizator”);
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść
oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa Dziecka w Konkursie;
3. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy
konkursowej Dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
a w szczególności do: (i) publicznego wystawiania, wyświetlania i prezentacji Pracy
konkursowej (w tym na stronach internetowych: www.alchemia.gda.pl, www.torus.pl, w
mediach społecznościowych Alchemii i Torusa), (ii) wytwarzania egzemplarzy Pracy
konkursowej techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, (iii) zapisywania Pracy konkursowej w pamięci komputera lub sieci informatycznej
w celu późniejszego wykorzystania przez Organizatora, (iv) rozpowszechniania Pracy
konkursowej, w szczególności poprzez prezentowanie Pracy w postaci ilustracji, zdjęć, jak
również publikowanie prac konkursowych na stronach internetowych Organizatora lub w
magazynie „Alchemist”;
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora (jako administratora
danych): (i) danych osobowych Dziecka w zakresie imienia i nazwiska, wieku, adresu,
wizerunku oraz (ii) moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wieku, adresu,
miejsca pracy, adresu e-mail, wizerunku w celu realizacji postanowień Regulaminu i
organizacji Konkursu, przy czym dane osobowe, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej,
zwane będą dalej łącznie „Danymi Osobowymi”.
5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową od Organizatora dot. Konkursu.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz Dziecka w
związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia Konkursu.
……………………………………………………………..
(imię, nazwisko, adres e-mail)

…………………………………………..
(data, podpis)

1

Niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Działając jako rodzic/opiekun prawny2 ……………………………………………………………….
(„Dziecko”), niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Konkursu i
uczestnictwa w Konkursie,
2. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich do Prac
konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z warunkami Konkursu,
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, i
zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z
dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) (dalej: RODO) i
zgodnie z tymi przepisami,
4. przysługuje mi prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
5. Dane Osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich przedawnienia,
6. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu,
7. przysługuje mi prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych
Osobowych, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
8. Dane Osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w którym wyrażona została zgoda na przetwarzanie Danych
Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………………………………..
(data, podpis)

2

Niepotrzebne skreślić
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