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Regulamin Konkursu 

 

 
§ 1 Organizator, czas trwania i przedmiot konkursu  

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Mentor Sport z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 

87-100, ul. Tartaczna 70) wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000701578. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Komisję konkursową najciekawszych prac 

o tematyce łyżwiarskiej pod tytułem: „Zimowe igraszki”. 

3. Czas trwania Konkursu to 15.12.2017 - 03.02.2018  

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie  

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół 

podstawowych, których przedstawiciele ustawowi (rodzice lub inni opiekunowie prawni) 

wyrażą pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie, na opublikowanie danych dziecka oraz 

na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do utworów (prac plastycznych) na rzecz 

Organizatora.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przyjście na Galę i dostarczenie oryginału 

pracy w dniu 3 lutego 2018 r. na lodowisko TOR- TOR ul. gen. Józefa Bema 23/29, 87-100 

Toruń podczas Międzynarodowej Gali Łyżwiarstwa Figurowego (przy wejściu głównym), 

pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z wymienieniem adresu i numeru 

telefonu kontaktowego oraz pisemną zgodą o treści wskazanej w § 2 ust. 1. Prace będą 

przyjmowane od godziny 16:00 do 17:00. 

3. Rodzic lub opiekun prawny zwycięzcy (nagrodzonego uczestnika) zobowiązany jest 

w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość pod rygorem odmowy wydania przyznanej nagrody.  
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4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych uniemożliwiających skontaktowanie 

się z zwycięzcą (nagrodzonym uczestnikiem) - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub 

numeru telefonu kontaktowego stanowi podstawę odmowy wydania zwycięzcy nagrody.  

5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.  

 

§ 3 Warunki nagradzania w konkursie  

 

1. Komisja konkursowa składać się będzie z trzech członków wybranych przez Fundację 

Mentor Sport.  

2. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami   

(w sumie 12 prac) w następujących kategoriach wiekowych:  

 

I. Kategoria do 6 lat  

Trzy nagrody rzeczowe:  

Pierwsze miejsce: do 400 zł brutto  

Drugie miejsce: do 300 zł brutto  

Trzecie miejsce: do 200 zł brutto  

 

II. Kategoria do 10 lat  

Trzy nagrody rzeczowe:  

Pierwsze miejsce: do 400 zł brutto  

Drugie miejsce: do 300 zł brutto  

Trzecie miejsce: do 200 zł brutto  

 

IV. 6 wyróżnień  

Nagrody po 150 zł brutto  

 

3. Prace zwycięskie zostaną umieszczone na kalendarzu okolicznościowym wydanym przez 

Fundację Mentor Sport na kolejny 2019 rok.  

4. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu do dnia 21 lutego 2018 roku.  

5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.axeltorun.pl/ wraz z 

galerią prac zwycięskich do dnia 21 lutego ( środa) 2018 roku.  
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6. Nagrody zostaną wręczone w dniu 4 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 11:00 na 

lodowisku Mentor Sport przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181.  

 

§4 Reklamacja i przetwarzanie danych osobowych uczestników 

 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 

niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od dnia 

umieszczenia wyników konkursu na stronie internetowej tj. do dnia 28 lutego 2018 roku  

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 

skierowanej na adres Organizatora Fundacji Mentor Sport z siedzibą w Toruniu. Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od jej otrzymania.  

3. Zgłaszając udział dziecka w niniejszym konkursie przedstawiciel ustawowy uczestnika, 

podpisuje oświadczenie, w którym podporządkowuje się postanowieniom niniejszego 

regulaminu i akceptuje jego treść.  

4. Dane osobowe uczestników uzyskane w związku z ich przystąpieniem do konkursu będą 

wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U.2002.101.926 j.t. wraz z późn. zm.)  

5. Przedstawiciele ustawowi uczestników podają dane, o których mowa powyżej na zasadzie 

dobrowolności i przez cały czas mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania 

na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu.  

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest 

Organizator – Fundacja Mentor Sport z siedzibą w Toruniu.  

 

§ 5 Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu na stronie 

http://www.axeltorun.pl/.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 


