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– REGULAMIN KONKURSU – 

„ZOO ZGADULA OD SOWULA” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Sowul & Sowul Sp. z o.o.  

z siedzibą w 11-300 Biskupiec, ul. Przemysłowa 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000150814, NIP 739-33-33-310,  Kapitał zakładowy 130.000,00 zwana w dalszej 

części regulaminu SOWUL. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

3. Konkurs rozpocznie się dnia 24.06.2022 r., a zakończy dnia  01.08.2022 r. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych,  

Placówek opiekuńczych. 

5. Lista zwycięzców wraz z nazwą i adresem Domu Dziecka zostanie opublikowana nie później niż 

w dniu 10.08.2022 r. na stronie internetowej www.sowul.pl oraz profilu Facebook. 

II. ZASADY KONKURSU 

 

1.    Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku:  

I kategoria wiekowa 6-12 lat  

II kategoria wiekowa 13-18 lat 

2. Konkurs plastyczny  polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4.  

Praca ma przedstawiać  zwierzę/zwierzęta, które mieszka/ją w ZOO i żywi/ą się trawą. 

 

Warunki jakie należy spełnić to: 

-  narysować/namalować zwierzę lub zwierzęta, które mieszkają w ZOO i żywią się trawą 

- metoda wykonania pracy: kredki, flamastry, farby 

- wymyślić krótkie hasło z nazwą firmy Sowul&Sowul  i słowem „trawa” np. 

 „Trawa ma się na wypasie od firmy Sowul w dowolnym czasie”. 

„ Z Warmii i Mazur przywieziona, trawa przez Żubry ulubiona”. 

- przy pracy musi się znaleźć karteczka z Imieniem i Nazwiskiem, wiekiem  dziecka oraz pełną 

nazwą Placówki.  

 

 

 

http://www.sowul.pl/
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3. Prace należy przesłać do dnia 01.08.2022 r. na adres: Sowul & Sowul Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 

2, 11-300 Biskupiec (liczy się data wpływu do firmy Sowul)  z dopiskiem KONKURS - ZOO Zgadula. 

Każda praca musi być opisana: Imię, Nazwisko, wiek dziecka, placówka  (pełen adres). 

 

W przypadku pytań, prosimy kierować je na adres e-mail: j.krzeminska@sowul.pl lub pod numer 

tel. 887 507 517. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.sowul.pl, profilu 

Facebooka Sowul&Sowul oraz Instagrama, aby lepiej zapoznać się z profilem i działalnością firmy.  

a)  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10.08.2022 r. 

b)  Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca z dwóch kategorii wiekowych – 6-12 lat i 13-18 lat. 

c)  Prace oceni komisja Sowul&Sowul. 

 

 

III. NAGRODY 

 

1. Nagrodami głównymi w  kategoriach wiekowych będą :  

 

a) Dla placówki  która zajmie I miejsce w kategorii wiekowej 6-12 lat: 

- 15 wejściówek do ZOO Wrocław ważnych przez 365 dni plus Bon Sodexo w kwocie 550zł. 

 

b) Dla autora wygranej pracy (w kategorii wiekowej 6-12 lat) przewidziana jest nagroda w postaci - 

- bonów do wyboru:  Sieć EMPIK lub Decathlon lub Bon Sodexo w kwocie  550 zł. 

 

c) Dla Placówki, która zajmie I miejsce w kategorii wiekowej 13-18 lat:  

- bon do sklepu Empik lub Decathlon lub Bon Sodexo w wysokości 550 złotych  

 

d) Dla autora wygranej pracy ( w kategorii wiekowej 13-18lat) przewidziana jest nagroda w postaci 

- bonu do wyboru: do sklepu  Empik lub Decathlon lub  Bon Sodexo w  kwocie 550 zł 

 

2. W przypadku wielu ciekawych prac mogą zostać przyznane wyróżnienia w każdej kategorii 

wiekowej, w których nagrodą  będą również bony do EMPIK-u lub Decathlon lub Sodexo na 

kwotę 150 zł.  

3. Zdjęcia prac zwycięzców konkursu oraz informacje o Domu Dziecka zostaną umieszczone na 

naszej stronie internetowej www.sowul.pl, Facebook do dnia 10.08.2022 r. oraz w katalogu 

nasiennym 2023 w kolumnie – Firma odpowiedzialna społecznie.  
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a) W przypadku wykorzystania bonów placówka ma obowiązek w przeciągu 35 dni ( od daty ich 

otrzymania) przedstawić dla Sowul&Sowul zdjęcia zakupionych przedmiotów na adres: 

j.krzeminska@sowul.pl 

3. Nagrody zostaną przekazane po rozstrzygnięciu konkursu, w formie uzgodnionej ze zwycięzcą w 

ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

5. Do dnia 16.08.2022 należy przesłać naadres.J.krzeminska@sowul.pl informację na temat jaka  

forma bonów została wybrana przez głównego zwycięzcę jak i wygraną Placówkę. Po tej dacie 

komisja Sowul&Sowul samodzielnie zadecyduje jakie bony otrzymają zwycięzcy. 

6. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konkursie a nie wygra nagrody głównej dostanie dyplom 

z podziękowaniem za uczestnictwo oraz nagrodę pocieszenia w postaci słodkiego upominku. 

7.  Każda placówka, która weźmie udział w konkursie, dodatkowo otrzyma jednorazowy 20%  rabat 

na zakup mieszanek traw, wraz z gratisową dostawą we wskazanie miejsce w Polsce.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Komisji oceniającej mają charakter wiążący i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

2. Przesłanie prac  do SOWUL & SOWUL oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i 

publikowanie przedstawionych pomysłów przez organizatora konkursu bez uiszczania 

honorarium autorskiego. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych (Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 

127, poz. 2) 

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 
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6. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: 

Joanna Krzemińska. tel. 887507517 lub j.krzeminska@sowul.pl 

 

 

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace! 


