
REGULAMIN KONKURSU MAGICZNA POCZTA Świętego Mikołaja 

§1. Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się realizacja 

konkursu MAGICZNA POCZTA Świętego Mikołaja („Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Valkea Media S.A. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Ficowskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, REGON 016-319-485, 

NIP: 525-21-77-350, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.049.766,00 PLN 

(„Organizator”, „Fundator”). 

3. Zlecającym Konkurs jest podmiot Apsys Polska S.A. o. w Jankach z siedzibą w Warszawie, 

przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy (wpłacony w 

całości) w wysokości 8.375.005,00 zł („Zleceniodawca”) zarządcy Centrum Janki przy ul. 

Mszczonowskiej 3 w Jankach k/Warszawy (dalej: „Centrum”). 

4. Konkurs trwa od 05.12.2022 r. od godziny 9:00 do 24.12.2022 r. do godziny 13:00 czasu 

polskiego („Czas Trwania Konkursu”).  

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Centrum pod adresem www.chjanki.pl.  

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.  

o grach hazardowych (Dz.U.2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom 

określonym w w/w ustawie. 

 

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, których rodzic/opiekun prawny spełnia łącznie 

następujące warunki:  

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

b. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

c. które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;  

(„Uczestnik”) 

3. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne 

działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi (Administrator Danych 

Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym 

Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym 

czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@valkea.com.  

http://www.chjanki.pl/


4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: członkowie najbliższej rodziny następujących grup: 

pracowników Organizatora oraz Fundatora; osób (w tym działające w imieniu 

przedsiębiorców), które zawarły z Centrum umowę najmu lub dzierżawy powierzchni; osób 

(w tym działających w imieniu przedsiębiorców), które na terenie Centrum posiadają punkty 

handlowe lub usługowe; osób (w tym działających w imieniu przedsiębiorców), które na 

terenie Centrum wykonują czynności związane z obsługą Centrum, jak również ich 

pracowników i osób świadczących usługi dla podmiotów opisanych wcześniej na mocy 

umowy cywilno-prawnej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: zstępnych, 

rodzeństwo, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu przygotować list do 

Świętego Mikołaja w wersji papierowej („List”) i umieścić go w jednej z 3 (trzech) 

skrzynek świątecznych („Skrzynka”) zlokalizowanych na terenie Centrum przy wejściach 

(„Zadanie Konkursowe”). 

6. Uczestnik chcący przygotować List może: 

a) skorzystać z wydrukowanego projektu listu do uzupełnienia, który można odebrać w 

Centrum w lokalu w którym odbywać się będą warsztaty świąteczne: Świąteczna 

Warsztatownia w godzinach działania strefy:  

9:00-20:00 (w tym godzinna przerwa w godz. 14.00-15.00) - 9,10,11,16,17,18.12.

 10:00-18:00 – 5-8.12, 12-15.12, 19-22.12; 

b) przygotować List w domu. 

c) List może mieć dowolną formę graficzną, może być klasycznym listem, ilustracją, 

kolażem itp. 

7. List oprócz treści listu do Św. Mikołaja zawierać musi czytelne: imię i wiek Uczestnika oraz 

adres e-mail i telefon rodzica lub opiekuna prawnego. 

8. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko raz, wrzucając jeden List do Skrzynki 

(„Zgłoszenie Konkursowe”). W przypadku kilku listów wrzuconych do Skrzynki przez 

tego samego Uczestnika, wszystkie Listy zostaną wykluczone z Konkursu.  

9. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna stanowić oryginalną, autorską interpretację 

Zadania Konkursowego przez Uczestnika („Odpowiedź”). Zgłoszenia Konkursowe muszą 

stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników.  

10. Wyrażając zgodę na udział dziecka w Konkursie, rodzic/opiekun prawny Uczestnika 

zapewnia, że Uczestnik jest autorem Odpowiedzi i jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu 

przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do 

Odpowiedzi. 

§3. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu 

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa (dalej „Komisja Konkursowa”), 

złożona z dwóch przedstawicieli Zleceniodawcy i jednego przedstawiciela Organizatora. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena odpowiedzi na Zadanie Konkursowe 

umieszczonych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu (Dalej: 

Zwycięzca), którzy zostaną nagrodzeni zgodnie z § 4 Regulaminu. 



3. Komisja Konkursowa podczas wyłaniania Zwycięzców oceni odpowiedzi Uczestników pod 

kątem wartości merytorycznej, kreatywności, atrakcyjności, zgodności tematu wypowiedzi 

z wytycznymi Regulaminu oraz innymi walorami, które uzna za stosowne. Głosowanie 

odbywa się w sposób tajny. 

4. Informacja o wybraniu Zwycięzców zostanie opublikowana na Profilu  

w ciągu trzech dni od zakończenia Konkursu. 

§4. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano 5 równorzędnych nagród dla 5 najlepszych prac konkursowych 

w postaci: zestaw klocków Lego o wartości 180 zł brutto każdy.  

(„Nagroda”). 

2. Nagroda ze względu na wartość nie podlega podatkowi od nagrody. 

 

§5. Odbiór Nagrody 

 

1. Organizator poinformuje rodzica/opiekuna prawnego Zwycięzcy za pomocą wiadomości e-

mail wysłanej na adres umieszczony w Zgłoszeniu Konkursowym.  

2. Rodzic/opiekun prawny Zwycięzcy zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w 

terminie 72 godzin od daty otrzymania wiadomości od Organizatora. 

3. Wiadomość skierowana do Organizatora musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, 

rodzica/opiekuna prawnego Zwycięzcy oraz oświadczenie o następującej treści:  

„Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa (Zadanie Konkursowe) nie 

narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw 

na dobrach niematerialnych lub materialnych”.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak umieszczenia powyższej klauzuli  

w wiadomości skierowanej do Organizatora powoduje utratę uprawnienia Zwycięzcy do 

nagrody. 

5. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie otrzymania maila od Zwycięzcy z 

niezbędnymi danymi wymaganymi do otrzymania nagrody.  

6. W przypadku niespełnienia warunków z §5 nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to 

do niego należy decyzja w zakresie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. 

7. Nagrodę będzie można odebrać w Punkcie Obsługi Klienta do 2 tygodni od ogłoszenia 

zwycięzców, za okazaniem przez Zwycięzcę oraz jego rodzica/opiekuna prawnego 

dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. Po tym terminie nagroda nie 

będzie podlegać wydaniu. 

8. Z wydania Nagrody spisuje się pokwitowanie odbioru. 

9. Uczestnicy ani ich rodzice/opiekunowie prawni nie są uprawnieni do żądania szczególnych 

właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości 

Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, nie mogą też przenieść jakichkolwiek praw 

związanych z Nagrodą na osobę trzecią. 



§6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych Uczestników 

zyskanych w związku udziałem w Konkursie, wydawaniem nagród odprowadzeniem 

podatku oraz prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym jest Organizator. W celu 

skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, Uczestnik może wysłać 

wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@valkea.com. 

2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru 

telefony i adresy e-mail wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym 

publikacji informacji o Zwycięzcach na Profilu, rozpatrzenia składanych reklamacji, a także 

w celach archiwizacyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: 

3.1. zgoda Uczestnika,  

3.2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, wydania nagrody, a także dla celów 

archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

4. Dane osobowe nie będą̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą̨ przechowywane 

dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągniecia ww. celów przetwarzania. Dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego, przy czym nie później 

niż do dnia 30 stycznia 2023 roku. 

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

§ 7. Prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi Konkursowych 

1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy 

stanowić będą utwór w rozumieniu prawa autorskiego wyłącznego autorstwa Uczestnika, 

że będzie posiadał do nich nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że korzystanie 

przez Organizatora i Zleceniodawcę z jego poszczególnych elementów w przypadku 

przeniesienia na niego majątkowych praw autorskich zgodnie z ust. 2 nie będzie naruszać 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.  

2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika zgodnie z § 5 ust. 1, 

rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na publikację Odpowiedzi Konkursowej 

na Profilu oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Zleceniodawcę, a tym samym 

udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie 

Odpowiedzi przez Zleceniodawcę, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na 

korzystanie z Odpowiedzi przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego 

okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony. Licencja zostaje 

udzielona do Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów, na wymienionych poniżej polach 

eksploatacji: 

a) wykorzystanie lub rozpowszechnianie Odpowiedzi w całości lub w części; 



b) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci 

komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu 

magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną; 

c) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, 

w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie; 

d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet; 

e) rozpowszechnianie Odpowiedzi, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet; 

f) wykorzystywanie Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i 

reklamy, w tym zamieszczanie Odpowiedzi lub jej części na nośnikach reklamowych i 

informacyjnych, w szczególności w sieci Internet, profilach społecznościowych 

Zleceniodawcy na portalu Facebook, Instagram, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, 

prezentacjach elektronicznych, materiałach brandingowych, gadżetach  

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, rodzic/opiekun prawny 

Uczestnika, po zawiadomieniu przez Organizatora lub Zleceniodawcę, zobowiązuje się 

zwolnić Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Zleceniodawcy w każdym 

sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie 

Zleceniodawcy do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot 

od Zleceniodawcy, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie 

związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a 

także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika upoważnia Zleceniodawcę do decydowania o 

oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zadania Konkursowego. 

6. Uczestnik udziela Zleceniodawcy zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z 

utworów zależnych względem zwycięskich Odpowiedzi lub ich części, w tym na włączanie 

ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji 

wskazanych w lit. a–f powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych 

utworów. 

7. Uczestnik udziela Zleceniodawcy zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w 

stosunku do zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części. 

 

§ 8. Reklamacje 

1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się  

z 3 przedstawicieli Organizatora. 

2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty na adres Valkea Media S.A., ul. Ficowskiego 

15, 01-747 Warszawa w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Zwycięzcy Konkursu.  



3. Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, 

adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na 

reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.  

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) 

dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku 

rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością 

głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje 

odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. 


