Regulamin Konkursu
„Bambini Litera
– dzieci piszą”
I. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bambini Litera – dzieci piszą
(dalej: „Regulamin”).

2.

Organizatorem konkursu Bambini Litera – dzieci piszą (dalej: „Konkurs”) jest Skanska Residential
Development Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
przy Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392448, NIP: 5272661267,
REGON: 1432375470 (dalej: „Organizator”). Organizator przeprowadza Konkurs w celach
marketingowych.

3.

Niniejszy Konkurs nie stanowi zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu,
jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
z zastrzeżeniem zasad Konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie
Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Uczestnicy konkursu i zasady uczestnictwa
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko w wieku do 12 lat, mające stałe miejsce
zamieszkania w Polsce, które wyśle Organizatorowi utwór literacki o tematyce ekologicznej, będący
odpowiedzią na pytania: jak podczas codziennych czynności można dbać o środowisko naturalne
oraz jak wyobrażamy sobie ekologiczny świat, miasto czy dom w przyszłości, którego jest autorem,
oraz wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny w określonym w niniejszym Regulaminie
terminie (dalej: „Uczestnik”).

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Formularz rejestracyjny zawiera:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) data urodzenia,
c) adres stałego zamieszkania,
d) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),
e) zgoda na modyfikację utworu przez osobę trzecią i zgodę na publikację
oryginału lub zmodyfikowanej pracy bez prawa do wynagrodzenia,
f) wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i ujawnianie
nazwy w związku z udziałem w Konkursie,
g) podpis.

3.

Formularz rejestracyjny zostanie zamieszczony na stronie
https://mieszkaj.skanska.pl/zaangazowanie-spoleczne/bambini-litera. Organizator zastrzega,
że wysłanie formularza bez podpisu spowoduje, że utwór literacki nie zostanie uwzględniony
w Konkursie.

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury,
a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1.

W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te utwory literackie, które spełnią następujące wymagania:
a) Utwór literacki może być napisany na maksymalnie 1 stronę tekstu napisanego na komputerze jedna standardowa strona oznacza 1800 znaków wraz ze spacjami.
b) Utwór literacki może być również napisany odręcznie. W tym przypadku jegodozwolona długość
to maksymalnie 2 strony A4.
c) Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np.bajka, komiks, wiersz, reportaż,
opowiadanie). Prace mogą być wzbogacone ilustracją.
d) Autorem pracy musi być dziecko w wieku do 12 lat.
e) Utwór literacki może mieć tylko jednego autora. Ten sam autor nie może przesłać więcej niż jedną
pracę konkursową.
f) Utwór literacki musi być wysłany nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.,
za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie doc lub pdf na adres e-mail:
bambinilitera@skanska.pl lub pocztą na adres: Skanska Residential Development Poland Al. Jana
Pawła II 17, 00-854 Warszawa
g) Utwór literacki nie może zawierać wulgaryzmów lub tematów szkalujących lub lekceważących
religię, przynależność rasową lub w inny sposób działać na szkodę innych osób.

2.

Nadesłane w terminie utwory literackie zostaną ocenione przez panel jury składający się
z przedstawicieli Skanska Residential Development, przedstawiciela Grupy Yapa, Katarzynę Szybisty
oraz ekologa Piotra Mędrzyckiego. Przewodniczącą jury będzie Bożena Kowalkowska, redaktor
naczelna ladnebebe.pl.

3.

Jury wybierze najlepsze utwory literackie z każdej grupy wiekowej, których autorzy otrzymają
nagrodę. Nagrodą jest publikacja utworów literackich zbiorczo w formie książki (dalej: „Książka”)
oraz otrzymanie Książki.
Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

4.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w marcu 2018 roku. Organizator skontaktuje się z każdym
laureatem i poinformuje go o wygranej poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej na jego adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5.

Książki zostaną wysłane laureatom drogą pocztową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku zwrotu przesyłki, Książki będą gotowe do osobistego odbioru
w siedzibie Skanska.

6.

Wysyłając utwór literacki, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie
dotyczące jakiejkolwiek publikacji.

7.

Organizator Konkursu może dowolnie edytować otrzymane utwory
literackie co do formy i opublikować je na stronach internetowych
oraz kanałach social media Grupy Skanska.

IV. Prawa autorskie i dane osobowe
1.

Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do utworu literackiego,
zwanego dalej „Utworem” i że w związku z wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych
praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.

2.

Uczestnik przenosi majątkowe prawa autorskie do Utworu na rzecz Organizatora, a także prawa
zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu,
połączenie go z innym utworem, a Organizator oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe
do utworu.

3.

Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie przesłania Utworu wraz z formularzem rejestracyjnym i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworami, w tym zezwolenie na
rozporządzenie i korzystanie z opracowania Utworów w kraju i za granicą bez ponoszenia przez
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach
optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału
albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych
i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, Instagram), w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby
trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy oraz innych związanych
z realizacją Konkursu

4.

Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie
wskazanym powyżej oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu.

5.

Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu
zgłoszonego do Konkursu Utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed
rozpowszechnieniem tego utworu. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania nadzoru
autorskiego i anonimowego rozpowszechniania utworu.

6.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Skanska Residential Development Poland ul. Al. Aleja
Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, inne podmioty z Grupy Skanska,
a także podmioty współpracujące z Organizatorem przy promocji Konkursu.
Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, całość lub fragment Utworu)
mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Uczestnik jest
świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
realizacji Konkursu.

7.

Uczestnik, którego utwór literacki zostanie nagrodzony, wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych w zakresie swojego imienia i nazwiska na blogu pod adresem http://ladnebebe.pl/,
w mediach społecznościowych Grupy Skanska, podmiotów współpracujących z Organizatorem przy
promocji Konkursu, a także na stronie Konkursu.

8.

Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik oświadcza jednocześnie, że został poinformowany,
że administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu,
a także w przypadku wygranej – w celu publikacji danych osobowych laureatów, jest Skanska
Residential Development Poland Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom nie związanym z realizacją Konkursu, poza upoważnionymi na
podstawie przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

V. Tryb składania reklamacji
1.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora,
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu lub drogą mailową na adres
bambinilitera@skanska.pl

2.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,
o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

VI. Postanowienia końcowe
1.

Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 06.11.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.
Prace związane z drukiem książki prowadzone będą w okresie od dnia 01.03.2018 r. do dnia
31.05.2018 r. Oficjalne rozdanie nagród i zakończenie Konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

