
Regulamin Konkursu Plastycznego 

,,Z A PR OJE KTU J  W LE PK Ę  SE ALART ” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „ZAPROJEKTUJ  

WLEPKĘ  SEALART ” (dalej: „Konkurs”) w szkole rysunku Sealart w Warszawie przy 

ulicy Wólczyńskiej 55 (dalej: „Sealart”) i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników 

Akcji.  

2. Organizatorem Konkursu „ZAPROJEKTUJ  WLEPKĘ  SEALART” jest SEALART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (01-908) Warszawie przy ulicy Wól-

czyńskiej 55, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydziale Gospodar-

czym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000636845, NIP: 1182129756, REGON: 

365420802 (zwana dalej „Organizatorem”), kapitał zakładowy 5.000 zł.  
3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora. 

4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym 

Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w za-

kresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jak również dla celów marketin-

gowych przez Organizatora oraz zaakceptowanie następującej klauzuli:  

 

A. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie 

zawarte w nim warunki.  

B. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy 

konkursowej.  

C. Oświadczam, że załączona praca jest mojego autorstwa (nie powstała przy pomocy osób 

trzecich, jak również, że nie narusza praw autorskich innych osób).  

D. Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy konkursowej: 

wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia. Z chwilą 

złożenia pracy konkursowej udzielam organizatorowi wyłącznej nieodpłatnej licencji bez 

ograniczenia czasowego i terytorialnego do wykorzystania w celach promocyjnych. 

E. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SEALART sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie 01-908, ul. Wólczyńska 55 zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) 

5. Oświadczam, że dane osobowe zamieszczone w Umowie przekazuje dobrowolnie oraz 

zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest Spółka 

SEALART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-908), ul. Wólczyńska 55, NIP: 1182129756, 

REGON: 365420802, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636845.  

Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, wniesienia żądania zaprzestania 

przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach 

marketingowych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 



Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajdują się na 

stronie internetowej www.sealart.pl 

 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora  

 

II. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla małych i dużych artystów ze szkoły rysunku SEALART.  

2. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice oraz w dowolnym formacie - 

jednak nie mniejszym niż A3.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę wcześniej 

niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.   

4.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:   

A. Dzieci – od 5 do 9 lat 

B. Młodzież od 10 do 13 lat 

C. Młodzież i dorośli - od 14 lat  

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.  

6. Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych   

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorom konkursu prawa do: druku w 

dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, umieszczenia prac w internecie, 

prezentowania prac na wystawach krajowych i zagranicznych oraz w celach reklamowych (w 

prasie, w telewizji, w katalogach i na plakatach) a także wystawienia pracy na wernisażu, jej 

sprzedaży lub zlicytowaniu.    

9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.   

10. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu konkursu „Z A P R O J E K T U J  W L E P KĘ  S E A L A R T ” .  

 

III   TERMINARZ KONKURSU   

 

1. Termin nadsyłania prac upływa, 18 Grudnia 2020 r. o godz. 19.00  (prace dostarczone lub 

nadesłane po podanym terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane)   

2. Prace można wysyłać na adres email: kontakt@sealart.pl   

3. Prace można również składać w SEALART sp. z o.o., ul. Wólczyńska 55, 01-908 

Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00 lub w soboty w godz. 10.00 – 

13.00 

 

IV. NAGRODY ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW  
 

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 4 osobową Komisję Konkursową („Komisja”), w któ-

rej w skład wchodzą: Dominik Urbański, Danuta Urbańska, Angelika Jaworska, Agata Urbań-

ska 

2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora  

3. Do zadań Komisji należy:  

A. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;  

B. wybór zwycięzców Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za-

sadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;  

C. podpisanie listy wybranych zwycięzców nagród przez wszystkich członków Komisji;  

D. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.  



4. Komisja sporządzi protokół z wynikami Konkursu.  

5. Nagrodami w Konkursie są:  

1 miejsce – Duży zestaw do rysowania/malowania 

2 miejsce – Średni zestaw do rysowania/malowania 

3 miejsce – Mały zestaw do rysowania/malowania 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 Grudnia 2020 r. w SEALART sp. z o.o., ul. Wólczyńska 

55, 01-908 Warszawa. Wyniki dostępne będą na stronie www.sealart.pl 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Zwycięzców na podstawie 

aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem przed przekazaniem Nagrody.  

9. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przy-

padku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Zwycięzcę, podania danych nie-

prawidłowych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Zwycięzcy Na-

grody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zo-

bowiązany do wyłonienia innego Zwycięzcy na to miejsce.  

10. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.  

11. Organizator zastrzega, ze Nagrody nie podlegają wymianie, jak również zamianie na ich 

równowartość pieniężną.  

12. Organizator oświadcza, iż Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane 

zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (j. t.: Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).  

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 

1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy 

kierować na adres SEALART sp. z o.o., ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa. Przyjmowanie 

reklamacji następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia 

zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po 

upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.  

2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu lub opiekun.  

3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs”.  

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis reklamacji.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty do-

ręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest 

ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mai-

lem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklama-

cji.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu na każdym jego etapie.  

2. Decyzje w pkt V.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika 

innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na przebieg 

Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych 

Uczestników Konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każ-

dym czasie bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.  



5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2020r.  

 

 

Szczegółowe informacje: Danuta Urbańska, SEALART sp. z o.o., ul. Wólczyńska 55, 01-908 

Warszawa., Warszawa tel.: 608-583-843 email: kontakt@sealart.pl http://www.sealart.pl 

 

 


