
  

„Regulamin konkursu „Viva Jesień!” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Viva Jesień!” (dalej: „Konkurs”) jest Ekologia sp. z o. o. z siedzibą 

w Tuchowie przy ul. Wróblewskiego 29, 33-170 Tuchów, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588754, NIP: 9930658709, 

REGON: 363272711 – właściciel „Galerii Handlowej Viva” (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs zostanie ogłoszony na Facebooku „Galerii Handlowej VIVA” (dalej: „Facebook”) oraz na 

stronie internetowej www.galeriaviva.pl (dalej: „Strona Internetowa”). 

3. Konkurs trwa od 28 września 2017 r. do 20 października 2017r. (do godz. 18.00).  

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

§2. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dzieci oraz kształtowanie ich 

wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. 

§3. Warunki uczestnictwa 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas I-VI szkół podstawowych oraz dzieci 

w wieku przedszkolnym (tj. 4-6 lat). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać najbliżsi członkowie rodzin Pracowników Organizatora 

(tj. zstępni, rodzeństwo) oraz osoby bezpośrednio spokrewnione z osobami biorącymi udział 

w organizacji Konkursu. 

4. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a) wykonać pracę konkursową zgodnie z postanowieniami §4. Regulaminu. 

b) pracę wraz z dołączoną (przyklejoną na odwrocie) Kartą Uczestnika należy składać 

w butiku „Stylowa Szafeczka” w „Galerii Handlowej Viva”. 

5. Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Z chwilą 

doręczenia Pracy Konkursowej Organizator nabywa (nieodpłatnie) majątkowe prawa autorskie do 

pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez specjalnie utworzony adres mailowy: 

galeriaviva@novapartners.pl  

 

http://www.galeriaviva.pl/
http://marketinglink.pl/
mailto:galeriaviva@novapartners.pl


  

§4. Przebieg konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu na kartonie lub kartce technicznej w formacie A3, 

dowolną techniką (kredki, pastele, kredki woskowe, farby plakatowe, akwarele i inne 

materiały) pracy konkursowej pt. „VIVA Jesień!”. 

2. Prace konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i określeń powszechnie uznawanych za 

obraźliwe, a także od treści mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób. Nie powinny 

również naruszać praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

Prace nie mogą zawierać znaków towarowych oraz innych chronionych oznaczeń osób trzecich, 

a także treści o charakterze reklamowym (chyba, że są to treści reklamowe dotyczące Galerii 

Handlowej Viva). 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną,  samodzielnie 

wykonaną pracę. 

8. W ocenie wykonania zadania konkursowego będą stosowane następujące kryteria: 

a) kreatywność 

b) pomysł i wykonanie 

c) zgodność z tematyką konkursową (nawiązanie do jesieni). 

9. Uczestnik (opiekun prawny Uczestnika) ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, 

gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu Konkursu 

„Viva Jesień!”. 

§4. Nagrody i ogłoszenie zwycięzców 

1. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli 

Organizatora (dalej: „Komisja”), która przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

Katarzyna Skruch – Właściciel „Galerii Handlowej Viva" 

Ewa Skowrońska – Absolwent ASP, właściciel Pracowni Projektowej BLOCKDESIGN 

Ewa Czeczot – malarka, nauczyciel wychowania plastycznego. 

3. Uczestnicy zostaną nagrodzeni w trzech kategoriach: 

 

a) Przedszkolaki (lub dzieci nieuczęszczające do przedszkola w wieku 4-6 lat): 

I miejsce – gra planszowa dla dzieci „30 gier…” 

II miejsce – Super Sand - piasek kinetyczny 

III miejsce – Zestaw Play Doh 

Wyróżnienie – plastelina inteligentna 

 

b) Klasy I-III: 

I miejsce – głośnik bluetooth JBL + botanika 

II miejsce – gra planszowa Pig Ball 

III miejsce –  gra planszowa Rummikub 

Wyróżnienie – słuchawki + chusta wielofunkcyjna  

 

 

 

 



  

c) Klasy IV-VI: 

I miejsce – tablet Cavion Base 7.1 Quad + plecak Sinsay 

II miejsce – głośnik bluetooth JBL + zestaw kreatywny „Chemia” 

III miejsce – gra planszowa „Gobblety” 

Wyróżnienie – słuchawki + chusta funkcyjna 

 

4. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii otrzymają ww. nagrody rzeczowe oraz 

pamiątkowe dyplomy.  

5. Ze względu na dostępność produktów, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na 

nagrody o podobnej wartości i funkcji. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca przyznawanych nagród jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Wyniki konkursu zostaną podane 23 października 2017 r. na stronie www.galeriaviva.pl oraz na 

profilu Galerii Handlowej Viva na Facebooku. Laureaci zostaną poinformowani również 

telefonicznie lub za pomocą SMS-a. 

8. Do konkursu zostają zaproszone placówki: 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Władysława Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu 

• Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Bytnara "Rudego" w Mielcu 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 1 "Kubusia Puchatka" w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 2 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 3 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 4 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 7 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 12 im. M. Konopnickiej w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu 

• Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu 

• Szczęśliwe Dziecko. Niepubliczne Przedszkole w Mielcu 

• Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Mielcu 

• Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia” w Mielcu 

• Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa w Mielcu 

 

http://www.galeriaviva.pl/
https://panoramafirm.pl/podkarpackie,mielecki,mielec,mickiewicza,51/przedszkole_miejskie_nr_1_kubusia_puchatka-thadn_kie.html
https://panoramafirm.pl/podkarpackie,mielecki,mielec,konopnickiej,4/przedszkole_miejskie_nr_12_im._m._konopnickiej-thzzj_kie.html
https://panoramafirm.pl/podkarpackie,mielecki,mielec,cha%C5%82ubi%C5%84skiego,1/przedszkole_miejskie_nr_16_im._jasia_i_malgosi-akgsri_kie.html
https://panoramafirm.pl/podkarpackie,mielecki,mielec,w%C5%82adys%C5%82awa_warne%C5%84czyka,2/przedszkole_miejskie_nr_20_z_oddzialami_integracyjnymi_im._smoka_felusia-thzbe_kie.html


  

9. Udział w Konkursie mogą wziąć również dzieci spoza wymienionych placówek pod warunkiem 

spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu.  

10. Wręczenie nagród będzie połączone z oficjalnym otwarciem wystawy Prac Konkursowych 

w Galerii Handlowej Viva. Data wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie 

www.galeriaviva.pl oraz na profilu Galerii Viva na Facebooku.  

11. Nagrodzone i wyróżnione Prace Konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie „Viva Jesień” 

w Galerii Handlowej Viva.  

12. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja 

konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające 

z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kartę należy wydrukować i przykleić na tylnej stronie Pracy Konkursowej. Zgłoszenia będą 

przyjmowane w butiku „Stylowa Szafeczka” w „Galerii Handlowej Viva”. 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ................................................................... 

WIEK: .................................................................................................................... 

KLASA: ................................................................................................................. 

NAZWA SZKOŁY: ............................................................................................... 

ADRES SZKOŁY: ................................................................................................. 

TELEFON: …….....................................................................................................  

OPIEKUN: ............................................................................................................. 

http://www.galeriaviva.pl/

