Regulamin konkursu
„Baw się i rozwijaj”
§ 1.Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „Baw się i rozwijaj” prowadzony na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
2. „Organizator” – P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Rudnej 30 w Dąbrowie
Górniczej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice
Wschód w Katowicach Wydział IIIV Gospodarczy KRS pod nr 0000119923, NIP 629-001-37-11.
3. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
zgłasza swój udział w Konkursie, podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce, ma miejsce stałego
zamieszkania w Polsce i jest konsumentem, czyli dokonuje zakupu produktu z kolekcji Edu Baby
niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
4. „Komisja” – osoby uprawnione przez Organizatora do wyboru najlepszych zadań konkursowych w
ramach Tury tygodniowej Konkursu.
5. „Zwycięzca” – Uczestnik, którego Zadanie konkursowe zostało wybrane przez Komisję w ramach
Tury tygodniowej Konkursu.
6. „Zadanie konkursowe” lub „Praca” – wykonane osobiście przez Uczestnika zdjęcie metodą cyfrową
na temat określony w Regulaminie przesłane przez Uczestnika za pośrednictwem strony
www.edubaby.pl (dalej „Strona”).
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem dedykowanej
strony internetowej www.edubaby.pl.
3. Konkurs trwa od 04.03.2019r. do dnia 02.06.2019r. włącznie i odbywa się w trzynastu turach
tygodniowych (dalej: „Tura”):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Tura 1: 04 - 10.03.2019r.;
Tura 2: 11 – 17.03.2019r.;
Tura 3: 18 - 24.03.2019r.;
Tura 4: 25- 31.03.2019r.;
Tura 5: 01 - 07.04.2019r.;
Tura 6: 08 – 14.04.2019r.;
Tura 7:15 - 21.04.2019r.;
Tura 8: 22- 28.04.2019r.;
Tura 9: 29.04 – 05.05.2019r.;
Tura 10: 06 – 12.05.2019r.;
Tura 11: 13 - 19.05.2019r.;
Tura 12: 20-26.05.2019r.;
Tura 13: 27.05 - 02.06.2019r.;

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
5. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach
zarobkowych.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a
także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie może dotyczyć tylko i wyłącznie Uczestnika.
3. Udział w Konkursie do danej Tury można zgłosić najpóźniej do godziny 24:00 ostatniego dnia danej
Tury. Zgłoszenie do danej Tury nie skutkuje udziałem w Konkursie w innej Turze.
4. Uczestnik może zgłosić udział we wszystkich Turach, jednakże w ramach każdej z Tur tygodniowych
może uzyskać nie więcej niż jedną nagrodę.
5. W ramach jednej Tury konkursowej jedna osoba może zgłosić więcej niż jedno zadanie konkursowe
przy uwzględnieniu treści §5 ust. 6.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
§ 4. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
(a) dokonać zakupu dowolnego produktu z kolekcji Edu Baby i zachować paragon potwierdzający
zakup;
b) zarejestrować swój udział w Konkursie za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie formularza
konkursowego;
(b) wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w ust.2;
(c) zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez
zaznaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia;
(d) przesłać Zadanie konkursowe na adres email: konkurs@edubaby.pl;
2. Wykonanie Zadania konkursowego polega na wykonaniu osobiście przez Uczestnika Konkursu
zdjęcia metodą cyfrową (aparatem fotograficznym bądź smartphonem) dziecka bawiącego się
zabawką Edu Baby zgodnie z hasłem: „BAWIĘ SIĘ I ROZWIJAM”.
3. Zadanie konkursowe powinno stanowić utwór oryginalny, autorski, do którego Uczestnik posiada
majątkowe autorskie prawa. Prace należy przesyłać w formacie JPG w rozmiarze nie większym niż 5
MB.
4. Momentem dokonania zgłoszenia Pracy w Konkursie jest moment spełnienia przez Uczestnika
wszystkich wymogów określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
5. Praca:
(a) powinna być neutralna obyczajowo, a także nie może naruszać przepisów prawa ani powszechnie
obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści

sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w tym treści
ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych;
(b) nie może naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw
autorskich lub prawa do ochrony wizerunku lub prawa do prywatności;
(c) powinna być oryginalna, nie może stanowić opracowań innych utworów i nie mogą w niej być
wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim;
(d) nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż
przysługujące Organizatorowi.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej
twórczej działalności oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr
osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym
autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże
się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych
praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Pracy do Konkursu wprowadzać do niej zmian.
7. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy
której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Pracy lub też w jakikolwiek inny sposób
uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
8. Przesłane przez Uczestników Konkursu Prace, które nie będą spełniać wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
9. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie według warunków
opisanych w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
10. Zgłoszenia niekompletne, nienadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych
wymogów określonych w Konkursie nie wezmą udziału w Konkursie.
§ 5. Wybór zwycięzców.
1. Oceny Prac zgłoszonych do Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Wyłonienie zwycięzców każdej z Tur tygodniowych Konkursu nastąpi w terminie do 4 (cztery) dni
od daty zakończenia danej Tury Konkursu.
3. Wyboru zwycięskich Prac Komisja dokona przy uwzględnieniu w szczególności takich kryteriów jak
kreatywność i oryginalność Pracy.
4. Zwycięzcom poszczególnych Tur tygodniowych przyznane zostaną nagrody, o których mowa w §6
ust.1 Regulaminu. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany w formularzu konkursowym.
5. Nagrody, które nie zostaną przyznane w danej Turze tygodniowej nie wchodzą do puli nagród
przeznaczonych do przyznania w kolejnej Turze Konkursu.

6. W przypadku, jeżeli Uczestnik zgłosił w danej Turze Konkursu więcej niż jedną Pracę, Komisja ocenia
wszystkie zgłoszone Prace tego Uczestnika. Jedynie praca, która została oceniona najwyżej będzie
brana przez Komisję pod uwagę przy dokonywaniu wyboru, o którym mowa w ust.2-5.
7. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie do 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości, o której
mowa w ust. 4 powyżej do wskazania Organizatorowi adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda
oraz przesłanie skanu wypełnionego formularza załączonego do wiadomości o wygranej wraz ze
skanem paragonu zakupu produktu z kolekcji Edu Baby. Wypełniony i podpisany formularz należy
zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres nagrody@edubaby.pl. Nie dotrzymanie przez
Zwycięzcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje utratą prawa do nagrody.
§6. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie w Turach tygodniowych są nagrody rzeczowe w postaci zestawów klocków
Blocks 102 el. w ośmiokątnym kartonie, index 41290 lub 41291 wybierane losowo (do 30 zestawów
na Turę).
2. Ponadto do każdej z nagród rzeczowych określonych w ust.1 (dalej łącznie: „Nagrody Rzeczowe”)
Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11%
wartości danej Nagrody Rzeczowej. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę,
aby wyżej wymieniona nagroda pieniężna, odpowiadająca wysokości podatku dochodowego
obciążającego Uczestnika została pobrana i wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego
Urzędu Skarbowego, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od
wygranej w Konkursie.
3. Nagroda Rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora przesyłką na wskazany przez Zwycięzcę
adres. W przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent
pieniężny.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o., z siedzibą
przy ul. Rudnej 30 w Dąbrowie Górniczej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IIIV Gospodarczy KRS pod nr 0000119923, NIP
629-001-37-11.
2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie
obowiązujących.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

4. Uczestnik może skorzystać z powyższych uprawnień poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres
mailowy mail@wader.toys bądź listownie na adres Administratora.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikami,
oraz w celu przekazania Nagród. W tym zakresie Administrator może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych Uczestników podmiotowi trzeciemu w oparciu o stosowną umowę powierzenia. Dane
osobowe mogą być również przetwarzane
na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych w postaci adresu
zamieszkania oraz numeru PESEL celem wydania nagrody oraz realizacji obowiązku podatkowego, tj.
odprowadzenia należnego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
9. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych
Organizatorowi danych osobowych w celu realizacji Konkursu, a poszczególni zwycięzcy wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych w celu wydania nagrody i realizacji obowiązku podatkowego
wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
10. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
postaci wizerunku dziecka zamieszczonego na zdjęciu konkursowym.
§ 9. Prawa autorskie.
1. Zgłaszając Pracę do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on jej wyłącznym autorem, przysługuje
mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Pracy oraz, że jest on uprawniony do
rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
2. Uczestnik z chwilą otrzymania zawiadomienia o przyznaniu nagrody udziela Organizatorowi
niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy , nieograniczonej w czasie i przestrzeni , z możliwością
udzielenia dalszej licencji, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji, w tym w szczególności
poprzez:
(a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą
wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z
zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń
elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów), druk, zapis na płycie fotograficznej, offset,
drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich
materiałach;
(b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z
użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
(c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych
sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach
społecznościowych;
(d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez
stację naziemną, za pośrednictwem transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych
(tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub
audialną, satelity lub sieci komputerowych;

(e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów
praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np.
w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub
nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych
usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów
stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych).
3. W ramach licencji, o której mowa powyżej , Zwycięzca zezwala Organizatorowi na umieszczenie
Pracy w galerii zdjęć na Stronie. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania Pracy jako części
innych utworów, dokonywania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek,
fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności przez Organizatora
nawet wówczas, gdyby efektem tych działań mogła być utrata indywidualnego charakteru Pracy.
Zwycięzca zezwala na korzystanie z Pracy lub opracowań Pracy bez konieczności wskazywania imienia
i nazwiska Zwycięzcy jako autora Pracy.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autorstwa Pracy lub wymaganych dla ich eksploatacji
zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Zwycięzca
na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody
potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania
dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez
Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu, a w
przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo
wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego
Zwycięzcę albo odpowiednio zażądać zwrotu Nagrody lub jej równowartości.
§10. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także na Stronie www.edubaby.pl w okresie
trwania konkursu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu
w całości i bez zastrzeżeń.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany
działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są
przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości
informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
5. Decyzje Organizatora dotyczące przebiegu Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Organizatora.

