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Regulamin konkursu #ChiccoTurboTeam2018 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Organizatorem akcji jest Internet Designers Sp. z o.o. na zlecenie Artsana Poland Sp. z o.o. 

1.2 Akcja organizowana jest na terenie Polski, za pośrednictwem mediów społecznościowych 

marki Chicco: 

- Facebook https://www.facebook.com/chiccopolska  

- Instagram https://www.instagram.com/chiccopolska 

1.3 Celem akcji jest wyłonienie 5 najbardziej kreatywnych zdjęć konkursowych.  

1.4 Posty konkursowe zostaną opublikowane 16.11.2018 o godz. 17:00 na profilach 

społecznościowych Facebook i Instagram należących do marki Chicco.  

1.5 Sponsorem nagród jest ARTSANA Poland Sp. z o. o. 

1.6 Akcja odbywa się w terminie 16.11.2018 – 26.12.2018 i ma formułę konkursu z dziedziny 

sztuki. 

1.7 Prace konkursowe należy zgłaszać zależnie od wybranego portalu społecznościowego: 

- Facebook: pracę należy umieścić w komentarzu pod dowolnym postem konkursowym 

opublikowanym dnia 16.11.2018 o godz. 17:00, do dnia 26.12.2018 do godziny 22:00.  

- Instagram: zdjęcie należy umieścić na portalu z odpowiednimi tagami: obowiązkowo: 

#ChiccoTurboTeam2018   oraz dodatkowo: #chicco #chiccopolska @chiccopolska. 

1.8 Zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody najpóźniej do 27.12.2018 do godz. 

18:00. Wyniki zostaną opublikowane na profilu Facebook marki Chicco 

(https://www.facebook.com/chiccopolska). 

 

2. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców 

 

2.1 Udział w Konkursie może wziąć każda osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce 

(„Uczestnik Konkursu"), która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

2.2 W akcji nie mogą brać udziału pracownicy ARTSANA Poland Sp. z o.o. oraz Internet 

Designers Sp. z o.o. 

2.3 W akcji każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość zgłoszeń. Uczestnik, niezależnie od ilości 

zgłoszeń, może być nagrodzony maksymalnie 1 nagrodą. 

2.4 Za zgłoszenie uznane będzie każde zdjęcie opublikowane publicznie:  

https://www.facebook.com/chiccopolska
https://www.instagram.com/chiccopolska?fbclid=IwAR00M5h3-Sqojdfu-D23JEQFBh5VEx-2G2lGSVcuKmM4D7rSilDK4x2a6L0
https://www.facebook.com/chiccopolska)
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- Facebook: pracę konkursową należy umieścić w komentarzu pod dowolnym postem 

konkursowym (linki do postów konkursowych znajdują się na dole Regulaminu) 

- Instagram: pracę konkursową należy umieścić na portalu dopisując obowiązkowo hashtag 

#ChiccoTurboTeam2018 oraz dodatkowo: #chicco #chiccopolska @chiccopolska 

2.5 Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu zdjęcia swojego dziecka podczas zabawy z 

rodzicem/rodzicami.  

2.6 Ocenie podlega wartość estetyczna, merytoryczna, kreatywność pomysłu oraz emocje 

pokazane na zdjęciu. 

2.7 Wykluczeniu z akcji podlegają zdjęcia, które łamią regulamin portalu Facebook i Instagram 

oraz zasady prawa polskiego. 

2.8 Obrady Jury powołanego przez Organizatora są niejawne, a decyzja Jury nie podlega 

odwołaniu. W skład Jury wchodzi jedna osoba z firmy Internet Designers S.p. z o.o. oraz 

jedna osoba ze strony sponsora nagród, czyli Artsana Poland Sp. z o.o. 

 

3. Nagrody 

 

3.1 Wygrywa 5 osób, które wykona zadanie konkursowe oraz spełni warunek regulaminu opisany 

w pkt 3.4 Regulaminu. 

3.2 W akcji przyznanych zostanie 5 nagród. Każdy Zwycięzca otrzymuje 1 nagrodę. 

3.3 Każda nagroda to 1 voucher na przejazd po jednym z torów samochodowych w lokalizacjach 

podanych na stronie internetowej: https://katalogmarzen.pl/pl/tor. Voucher jest ważny przez 1 

rok. 

3.4 Warunkiem otrzymania nagrody jest zakup jednej z zabawek marki Chicco z serii Turbo 

Team. Lista zabawek znajduje się na stronie internetowej: https://www.chicco.pl/produkty-

chicco/zabawki/pojazdy-i-samochody.html. Zabawka musi być zakupiona po dniu 1.10.2018 

roku, a potwierdzenie zakupu będzie weryfikowane. Zwycięzcy konkursu po ogłoszeniu 

wyników, będą zobligowani do okazania dowodu zakupu zabawki. 

3.5 W przypadku nieokazania dowodu zakupu, Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia 

innego zgłoszenia, a tym samym Zwycięzca nie otrzymuje nagrody. 

3.6 Szacowana, średnia cena detaliczna pojedynczej nagrody to około 600 PLN. 

3.7 Nie ma możliwości wymiany nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną. 

3.8 Nie ma możliwości przekazania nagrody innej osobie niż Zwycięzca przez Organizatora. 

3.9 Zwycięzcy są zobowiązani do podania aktualnego adresu w ciągu 2 dni roboczych od 

ogłoszenia wyników. 

https://katalogmarzen.pl/pl/tor
https://www.chicco.pl/produkty-chicco/zabawki/pojazdy-i-samochody.html
https://www.chicco.pl/produkty-chicco/zabawki/pojazdy-i-samochody.html
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3.10 Nagrody zostaną wysłane kurierem na wskazany w wiadomości prywatnej adres w 

terminie do 7 dni od jego otrzymania. 

3.11 Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przechowywane w celu realizacji 

konkursu, do momentu odebrania przesyłki, po czym zostaną usunięte. 

3.12 Nieodebrane przesyłki z nagrodami nie będą wysyłane ponownie. 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

4.1 Każdy uczestnik, który bierze udział w akcji, akceptuje poniższy Regulamin. 

4.2 Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do zgłoszonych 

prac nieograniczone czasowo i terytorialnie. 

4.3 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swoich prac konkursowych 

we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych 

Organizatora, zarówno w całości, jak i w części, a także w opracowaniach, w tym po 

połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji bez konieczności opatrzenia utworu 

imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie 

do zwycięskich prac, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania utworów bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów 

następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:  

- utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co 

obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, o zwielokrotnienie 

wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, 

analogowymi i optycznymi,  

- wprowadzenie do obrotu,  

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności 

Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,  

- wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,  

- wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z 

innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, 

- wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,  

- eksploatację w Internecie, na stronach www,  

- wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w 

tym również do opublikowania na portalu Facebook.  



 

4 
 

4.4 Przystępując do udziału w akcji, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez 

Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej akcji wydania 

Nagród na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia akcji i wydania Nagród.  

4.5 W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 


