
 
 
 
 

    

 
REGULAMIN AKCJI  KRÓWKA 

 
I Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem akcji są: 

Portal www.domydziecka.org we współpracy z: Eurohost – Agencja Interaktywna, Dzieło 

Kolpinga, Negon s.c. oraz PPHU Maestro s.c. zwani dalej Organizatorem. 

1.2 Akcja KRÓWKA organizowana będzie w terminie 30.09.2013 – 15.12.2013. 

1.3 Głównym kanałem komunikacji dla akcji KRÓWKA jest portal www.domydziecka.org   

II Zasady uczestnictwa w akcji KRÓWKA 

2.1 Uczestnikami akcji jest maks. 8 instytucji sprawujących pieczę zastępczą (w formie 

rodzinnej lub instytucjonalnej) z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych na 

portalu www.domydziecka.org, wybranych wg kolejności zgłoszeń w oparciu o przesłany 

formularz na adres info@domydziecka.org (Formularz stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu) do dnia 10.10.2013. 

2.2 Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizator ogłosi listę placówek – Uczestników 

konkursu, którzy zakwalifikowali się do konkursu. 

2.3 Uczestnicy otrzymają wzorcowy papierek - opakowanie krówki. Wymiary jednego 

papierka to 76 mm (długość) x 70 mm (wysokość). (Wzorcowy papierek stanowi załącznik nr 

2 do Regulaminu). 

2.4 Udział w akcji jest jednoznaczny z udziałem w konkursie na najlepszy rysunek na 

papierek cukierka krówki. 

2.5 Uczestnicy zobowiązani są do przesłania mailem (skan) bądź pocztą tradycyjną rysunki 

dzieci o wymiarach wzorcowego papierka. Każde dziecko może przesłać do 3 rysunków – 

opakowań cukierków krówka. Jedna placówka może przesłać dowolną liczbę rysunków 

(jednak nie więcej niż 50)  do dnia 30-go października br. Decyduje data wysłania. 

2.6 Obok rysunku należy podać imię i wiek dziecka – autora rysunku oraz nazwę placówki. 

III Zasady przyznawania nagród konkursowych 

3.1 Zadaniem Uczestników akcji KRÓWKA jest wykonanie papierków do cukierków krówka 

dowolną techniką, a następnie przesłanie ich Organizatorowi.   

3.2 W konkursie nagrodzone zostaną wszystkie placówki zakwalifikowane do uczestnictwa w 

akcji. 

3.3 Nagrody: 

I miejsce (1 placówka): 15 kg krówek z własnymi rysunkami 



 
 
 
 

    

II miejsce (2 placówki): 10 kg krówek z własnymi rysunkami  

III miejsce (5 placówek): 3 kg krówek z własnymi rysunkami 

3.4 Wybór Zwycięzców zostanie dokonany przez Organizatora. 

IV Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w konkursie 

4.1 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 listopada 2013 roku. 

4.2 Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej na portalu 

www.domydziecka.org oraz drogą mailową. 

4.3 Przekazanie nagród wygranych w konkursie nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od daty 

ogłoszenia wyników. 

4.5 Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.  

4.6 Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, 

czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych 

fragmentach z prac konkursowych przez Organizatora  

V Dane osobowe 

5.1 Przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji KRÓWKA odbywa się zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. 

5.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników akcji jest 

Organizator. 

5.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia akcji. 

5.4 Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 

Uczestnik akcji KRÓWKA ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawienia lub usunięcia. 

VI Postanowienia końcowe 

6.1 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji KRÓWKA. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

6.2 Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.  

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6.4 Organizatorowi przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu. 

6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2013 


