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REGULAMIN KONKURSU  
PROWADZONEGO POD NAZWĄ 

„Marzenia Niepokonanych” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Marzenia Niepokonanych” (zwany dalej 

„Konkursem”). Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września 2014 roku, a kończy w dniu 
31 października 2014 roku; w tym terminie Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w 
Konkursie.  

2. Organizatorami konkursu są: 
a) TUW SKOK z siedzibą w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22,  

81-743 Sopot, NIP 118-01-30-637; 
b) TU SKOK ŻYCIE SA przy ulicy Władysława IV 22, 81-743 Sopot, NIP 

525-21-50-753 (zwani dalej „Organizatorami”). 
3. Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Fundacja Sztuka Życia- Niepokonani oraz 

właściciel marki - superoslony.pl. Patronat medialny nad Konkursem objęła gazeta 
Dziennik Bałtycki. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która wypełni zadanie 
konkursowe (zwany dalej „Uczestnikiem”). 

5. Konkurs dotyczy zadań konkursowych wypełnionych w dniach od 15 września 2014 roku 
do dnia 31 października 2014 roku. Informacja o konkursie będzie zamieszczona: 

a) w wydaniu prasowym Dziennika Bałtyckiego; 
b) na stronie internetowej www.dziennikbaltycki.pl, www.skokubezpieczenia.pl oraz 

tablicy facebook.com - superoslony.pl. 
6. Konkurs jest przeprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w 
celu przeprowadzenia Konkursu. Organizatorzy są administratorami danych osobowych 
zebranych podczas przeprowadzonego Konkursu w rozumieniu wspomnianej wyżej 
ustawy. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania 
ich poprawiania lub usunięcia. 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał się  
z postanowieniami Regulaminu, zaakceptował je i zobowiązał się do ich przestrzegania.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest  
a) wykonanie zadania konkursowego w postaci opracowania projektu na 

osłonę wózka inwalidzkiego w formie: 
1) projektu elektronicznego przygotowanego w programie 

dostępnym na stronie:  http://www.superoslony.pl/narysuj_oslone 
lub projektu stworzonego na podstawie schematu udostępnionego 
na emaila zwrotnego: biuro@superoslony.pl. Szczegóły projektów 
można omówić pod tel. +48 696 49 39 53. 

2) projektu pisemnego opracowanego własnoręcznie przez 
Uczestnika; 

b) wypełnienie formularza konkursowego obejmującego imię i nazwisko 
Uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz średnicę koła 
wózka inwalidzkiego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatorów; 

http://www.superoslony.pl/narysuj_oslone
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c) złożenie w terminie od dnia 15 września 2014 roku do dnia 31 
października 2014 roku zgłoszenia obejmującego wypełniony formularz 
wraz z wykonanym zadaniem konkursowym  

1) w wersji elektronicznej na adres: oslona@skokubezpieczenia.pl  
lub biuro@superoslony.pl  

2) pocztą na adres: SKOK Ubezpieczenia, ul. Władysława IV 22, 81-
743 Sopot, z dopiskiem „SUPEROSLONA”. 

3. Każdy Uczestnik może wykonać dowolną ilość zadań konkursowych, pod warunkiem 
spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2. 

4. W Konkursie nie będą uwzględniane: 
a) zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
b) niezawierające wykonanego zadania konkursowego; 
c) zadania konkursowe które są obraźliwe, niecenzuralne lub zawierają zastrzeżone 

znaki towarowe, inne obiekty objęte ochroną własności intelektualnej (chyba że 
podmiot uprawniony udzielił zgodę na wykorzystanie). 

 
§ 3 

Nagrody oraz zasady ich przyznawania 
 

1. Nagrodą w Konkursie jest komplet (2 sztuki) osłon na koła wózka inwalidzkiego 
zawierające grafikę zaprojektowaną przez wyłonionego Laureata Konkursu. 
Organizatorzy przewidują 40 nagród (kompletów osłon). 

2. Uczestnik Konkursu uprawniony do nagrody rzeczowej otrzymuje dodatkowo nagrodę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, 
przy czym w/w nagroda przeznaczona jest przez Organizatorów na pokrycie 
zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Uczestnikowi nagrody. 

3. Wszystkie prawidłowo wypełnione zadania konkursowe wraz z formularzami wezmą 
udział w Konkursie polegającym na ocenie i wyborze najciekawiej rozwiązanego zadania 
konkursowego. Wyboru dokona Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”) wyłoniona 
przez Organizatorów (w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz 
partnerów merytorycznych), której zadaniem będzie między innymi wyłonienie Laureatów 
Konkursu oraz szeroko rozumiane czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. 

4. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja będzie 
stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): 

a) oryginalność wykonania zadania; 
b) pomysłowość; 
c) stylistykę i wartości artystyczne. 

5. Komisja dokona wyboru najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas 
posiedzeń Komisji najpóźniej do dnia 5 listopada 2014 roku. Komisja dokona wyboru 
według swojej subiektywnej oceny 40 najciekawiej (zdaniem Komisji) wykonanych zadań 
konkursowych spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z § 2 ust. 2 
Regulaminu. 

6. Do zadań Komisji związanych z Konkursem należy: 
a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym 

zgłoszeniom, 
b) rozstrzygnięcie Konkursu w postaci oceny zadań konkursowych złożonych przez 

Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z 
zachowaniem należytej staranności przy wykonywanych czynnościach; 

c) podpisanie listy osób – Laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody, 
d) prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

7. Komisja w ciągu 7 dni od jej posiedzenia związanego z wyłonieniem Laureatów, przystąpi 
do powiadamiania Laureatów o wygranej, a także miejscu i czasie odbioru nagród, 
telefonicznie lub drogą e-mailową na numer lub adres poczty elektronicznej wskazany w 
zgłoszeniu.  

8. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.  
W przypadku rezygnacji z nagrody Laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata.  

9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. 

mailto:oslona@skokubezpieczenia.pl
mailto:biuro@superoslony.pl
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§ 4 

Wydanie i odbiór nagród 
 

1. Odbiór nagrody nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatorów i zostanie 
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Laureata i osobę upoważnioną przez 
Organizatorów. Nagrody wręczone zostaną najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

2. Organizatorzy nie pokrywają ewentualnych kosztów związanych z odbiorem Nagród.  
3. Nieodebranie nagrody w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatorów jest 

równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością 
Organizatorów. 

 
§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Każdy Uczestnik ma prawo złożyć reklamację (z dopiskiem na kopercie „Reklamacja 
konkursu”) na wspólny adres Organizatorów. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja winna zawierać następujące dane: imię, 
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem 
oraz własnoręczny podpis.  

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego określonego w niniejszym paragrafie Uczestnikowi 
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń  
w sądzie powszechnym. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatorów oraz na stronach 
internetowych: www.skokubezpieczenia.pl, www.superoslony.pl, 
www.sztukazycia.wordpress.com . 

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. 
3. Uczestnik składając zgłoszenie zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu wyraża zgodę na 

nieodpłatne bezterminowe przeniesienie na rzecz Organizatorów oraz partnerów 
merytorycznych określonych w § 1 ust. 3 całości praw autorskich majątkowych do 
przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (projekt osłony). Przeniesienie praw 
autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji:  

a) utrwalania rozwiązań zadań konkursowych na wszelkich nośnikach (m.in.  
na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej); 

b) zwielokrotnienia dowolną techniką;  
c) wprowadzenia do pamięci komputera;  
d) używania rozwiązań zadań konkursowych w obrocie gospodarczym  

we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach; 
e) rozpowszechniania rozwiązań zadań konkursowych w postaci między innymi 

publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 
reemitowania. 

4. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z 
projektami przekazanymi Organizatorom, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić 
Organizatorów z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym 
zakresie roszczenia osób trzecich. 

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w zakresie 
nieuregulowanym Regulaminem powszechnie obowiązujące przepisy prawa obejmujące 
między innymi Kodeks cywilny i ustawę o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. 

http://www.skokubezpieczenia.pl/
http://www.superoslony.pl/
http://www.sztukazycia.wordpress.com/

