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Regulamin Konkursu 

Szczęśliwa Farma z pomysłem! 

 

 

§1. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) jest określenie zasad 

Konkursu „Szczęśliwa Farma z pomysłem!” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz reguł 

uczestnictwa w tym Konkursie.  

2. Organizatorem Konkursu jest EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

z siedzibą w Grabkach Dużych Nr 82, 28-225 Szydłów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 

X Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000565468, NIP 657-008-23-11 (zwany dalej „Organizatorem” lub 

„EKOPLON”).  

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Konkurs trwa od dnia 14 września 2022 r. do dnia 7 października 2022 r., przy czym wydanie 

nagrody, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu nastąpi najpóźniej do dnia 30 grudnia 

2022 r.  
5. Cele Konkursu „Szczęśliwa Farma z pomysłem!” to:  

a. wyłonienie najlepszej pracy plastycznej przedstawiającej wybrane zwierzątko ze 

Szczęśliwej Farmy 

b. propagowanie zdrowego trybu życia i integracji społecznej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia lub przedłużenia okresu 

obowiązywania Konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny, za stosownym 

powiadomieniem w formie posta na Fanpage’u Facebook Organizatora pod adresem: 

https://www.facebook.com/szczesliwafarma  (zwanej dalej „Strona konkursowa”).  

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie, iż Uczestnik dobrowolnie przyjmuje do 
wiadomości i stosowania warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Tym samym biorący 
udział w niniejszym Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na 
wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

8. Niezależnie od powyższego Uczestnik najpóźniej do dnia 7 października 2022 r. zobowiązany 

jest do dostarczenia Organizatorowi wypełnionego i podpisanego Oświadczenia wraz z 

wydzierganą, wyszydełkowaną, wyklejoną, ulepioną z gliny pracą plastyczną lub inną pracą 

noszącą znamiona rękodzieła przedstawiającą wybrane zwierzątko ze Szczęśliwej Farmy 

(zwaną dalej „Praca konkursowa”), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu 

na adres Organizatora: EKOPLON, Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów z dopiskiem Konkurs 

,,Szczęśliwa Farma z pomysłem!”  

9. Brak przesłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej we wskazanym terminie będzie 

skutkowało brakiem uznania danego podmiotu jako Uczestnika w niniejszym Konkursie.  

 
  

§2. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, zarejestrowanych w Krajowym 

Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (dalej: „Uczestnik”). , 

https://www.facebook.com/szczesliwafarma
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2. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest oprócz dopełnienia 

obowiązków wynikających  z § 1 ust. 8 powyżej, ponadto do: 

a. rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 pkt 2 niniejszego 

Regulaminu.  

b. przesłania Pracy konkursowej, zgodnie z §3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 

c. wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym 

konkursem, na wykorzystanie wizerunku oraz na przeniesienie majątkowych praw 

autorskich, poprzez złożenie Oświadczenia zgodnego z Załącznikiem Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 powyżej, lub w przypadku, 

gdy w stosunku do zgłoszonej przez Uczestnika w Konkursie odpowiedzi na zadanie 

konkursowe zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności: 

a. nie spełnia kryteriów wymaganych w odniesieniu do odpowiedzi na zadanie 

konkursowe, określonych w Regulaminie, 

b. została zgłoszona niezgodnie z zasadami Regulaminu, 

c. zawiera treści bezprawne (sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, 

dobrymi obyczajami lub obraźliwe), 

d. narusza prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste osób 

trzecich, bezprawnie wykorzystuje wizerunek, nazwę lub znak towarowy osób 

trzecich, innych niż Organizator; 

– stanowić będzie brak nadania statusu Uczestnika niniejszego Konkursu, o czym dany 

podmiot zostanie poinformowany w wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego dany 

Uczestnik przesłał Oświadczenie o czym mowa w § 1 ust. 8 powyżej. . 

 

§3. Przebieg i warunki udziału w konkursie 

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie oraz dostarczenie rozwiązania zadania konkursowego, należy 

dokonać najpóźniej do 7 października 2022 r. na adres: EKOPLON, Grabki Duże 82, 28-225 

Szydłów. W tym samym terminie należy dostarczyć Oświadczenie o czym mowa w § 1 ust. 8 

powyżej.  

2. Zadaniem konkursowym w niniejszym Konkursie jest przygotowanie Pracy konkursowej, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w §1 ust. 8 niniejszego Regulaminu, tj. wydzierganą, 

wyszydełkowaną, wyklejoną, ulepioną z gliny pracą plastyczną lub inną pracą noszącą 

znamiona rękodzieła przedstawiającą wybrane zwierzątko ze Szczęśliwej Farmy. Zgłoszenie 

do Konkursu dokonane w powyższy sposób powinno obejmować łącznie: 

a. dodanie komentarza pod postem konkursowym, na Fanpage’u Organizatora na 

portalu Facebook pod adresem:  https://www.facebook.com/szczesliwafarma, ze 

zdjęciem wykonanej pracy oraz nazwą Koła Gospodyń Wiejskich. 

b. Przesłanie wykonanej pracy na adres: EKOPLON, Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów, 

dopisek: Konkurs ,,Szczęśliwa Farma z pomysłem!” wraz z uzupełnionym i podpisanym 

oświadczeniem 

c. Oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 8 w sposób tam wskazany, 

d. przesłanie Pracy Konkursowej wraz z ww. Oświadczeniem na adres i w sposób 

wskazany w §1 ust. 8. 

https://www.facebook.com/szczesliwafarma
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3. Ustala się, że rozwiązanie Zadania konkursowego, o czym mowa powyżej, w swojej treści nie 

może zawierać, żadnych danych osobowych konkretnych osób. Zadanie konkursowe 

zawierające takie dane nie będzie brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzcy.  

4. Komentarz dodany pod postem konkursowym nie może zawierać treści bezprawnych 

(sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub 

obraźliwych), w tym nie może naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr 

osobistych osób trzecich, bezprawnie wykorzystywać wizerunku, nazwy lub znaku 

towarowego osób trzecich, innych niż Organizator; 

5. Do Konkursu może być zgłoszona Odpowiedź na zadanie konkursowe, co do której Uczestnik 

jest jedynym autorem i posiada pełne prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste. 

Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna być oryginalna, nie może stanowić opracowań 

innych utworów ani nie może wykorzystywać innych utworów osób trzecich, ani też nie może 

być wcześniej publicznie publikowana 

6. Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie tylko jeden raz. 

 

§4. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 28 października 2022 r. Wybór jednego 
najciekawszego zgłoszenia konkursowego, dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych zgłoszeń konkursowych według 
swobodnego uznania oraz zgłoszenia konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi 
kryteriami:  

a. poprawność merytoryczna zgłoszenia, 

b. oryginalność. 

3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, w drodze uchwały. Komisja Konkursowa 
sporządzi protokół z podjęcia uchwały, podpisany przez jej członków w terminie najpóźniej do  
28 października 2022 r. 

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana w formie posta na Fanpage’u Facebook 
Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/szczesliwafarma .  

5. Uczestnik, którego Odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie wybrana przez Komisję 
Konkursową jako kwalifikująca go do otrzymania Nagrody będzie zwany dalej „ Laureatem”. 

 

§5. Nagrody 

1. Komisja konkursowa przyzna następującą nagrodę: 

Warsztaty kulinarne prowadzone przez Tomasza Jakubiaka dla max 20 osób z Koła Gospodyń 

Wiejskich, zorganizowane w najbliższym studiu kulinarnym od miejscowości z jakiej pochodzi dane 

Koło Gospodyń Wiejskich o wartości 7 000  zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

2. Organizator przyznaje Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej 

równowartość 11,11% kwoty nagrody rzeczowej (ubruttowienie). Część nagrody, którą 

stanowi nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego 

Uczestnika zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie. 
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3. Czas trwania warsztatów to minimum dwie godziny . 

4. Dojazd członków zwycięskiego Koła Gospodyń Wiejskich (dalej: „Laureat”) na Warsztaty 

kulinarne organizuje i finansuje Organizator.   

5. Organizator jest zobowiązany do naliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wartości nagrody i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. 

6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, przy czym zrzeczenie powinno zostać dokonane w 

formie pisemnej lub e-mailowej na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu, nie później niż w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia go o przyznaniu mu 

Nagrody. 

7. W przypadku zrzeczenia się prawa do Nagrody przez Laureata lub z innego powodu utraty 

przez niego prawa do otrzymania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze na zasadach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie Odpowiedź na zadanie konkursowe, która będzie 

zajmować w rankingu kolejne miejsce za najlepsze spełnienie kryteriów konkursowych. 

8. Laureatowi nie przysługuje prawo zmiany nagrody na inną nagrodę lub otrzymanie nagrody 

pieniężnej w wysokości kwoty wskazanej w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

 

§6. Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, Organizator informuje, że Administratorem 

danych osobowych Uczestników jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 

Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058. 

2. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: 

daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) 

RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora 

przetwarzane na podstawie zgody Uczestników.  

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych realizacją 

niniejszego Konkursu. 

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 

Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 

6. Dane Uczestników, zebrane do celów realizacji niniejszego Konkursu będą przechowywane 

przez EKOPLON nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres uczestnictwa  

w niniejszym Konkursie przez Uczestnika, zaś po zakończeniu Konkursu przez czas konieczny 

m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, rozpatrzenia reklamacji, bądź obrony prawnie 

uzasadnionych roszczeń Administratora. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

8. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Uczestnikom 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował wobec nich 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (Profilowanie 

oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
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fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się). 

 

 

§7.  Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje (dalej: Reklamacja) dotyczące niniejszego Konkursu należy przesłać  

w formie pisemnej, do Organizatora na adres:  marketing.ekoplon@ekoplon.pl z dopiskiem 

„Konkurs Szczęśliwa Farma z pomysłem! - Reklamacja” w terminie 14 dni od dnia wykrycia 

podstaw do wniesienia reklamacji, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym został 

ogłoszony Laureat Konkursu.  

2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data 

otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja w terminie 10 dni od daty wniesienia 

Reklamacji. 

4. Reklamacja powinna zawierać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich, dokładny adres i powód 

reklamacji. O wyniku Reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego 

adres w Reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez 

Organizatora.  

 

§ 8. Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszeń konkursowych 

1. Zgłoszenie zadania konkursowego – o czym mowa w § 3 ust. 2 powyżej, jest równoznaczne  

z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich majątkowych do utworów (w rozumieniu 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994 nr 24, 

poz. 83 ze zm.) stworzonych przez poszczególnych Uczestników na Organizatora.  

2. Przesłane wszelkie prace,  które będą stanowić utwory przechodzą na własność Organizatora i 

nie zostaną zwrócone autorom.  

3. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez 

Organizatora z utworów nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw 

autorskich osób trzecich.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji utworów przedstawionych przez 

Uczestników niniejszego Konkursu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich polach eksploatacyjnych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; dokonywania zmian i wykorzystywania fragmentów utworów; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) prawo do udostępniania fotografii, do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 

trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; 

mailto:marketing.ekoplon@ekoplon.pl
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§9. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenie przez Uczestników 
Konkursu. 

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, loterią pieniężną, loterią fantową,  loterią promocyjną, 
itp. których wynik, w szczególności, zależy od przypadku (np. przeprowadzenie losowania)  
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

3. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora w Dziale Marketingu. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r. 

5. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Konkursem lub postanowieniami niniejszego 
Regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne miejscowo właściwe według 
obowiązujących przepisów prawa.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 
 
 
 

Załączniki: 
1. Wzór Oświadczenia. 
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Załącznik Nr 1 
 

 
Oświadczenie Uczestnika o zgodzie na udział w Konkursie „Szczęśliwa Farma z 

pomysłem!”, przetwarzanie i publikację danych osobowych Uczestnika, 
rozpowszechnianie przesłanej pracy plastycznej oraz wizerunku Uczestnika 

 
 
 
 
Dane Uczestnika: 
(Pełna nazwa i dane adresowe koła, lista osób umocowanych do reprezentacji koła, dane kontaktowe 

w tym adres mailowy i nr telefonu do osoby umocowanej do reprezentacji koła) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie pn. „Szczęśliwa Farma z pomysłem!”, 
organizowanym przez EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Grabki 
Duże 82, 28-225 Szydłów, i oświadczam, że przenoszę na EKOPLON spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Grabkach Dużych prawa autorskie majątkowe do 
dzieła, które stanowi pracę biorącą udział w Konkursie na zasadach opisanych w § 8 
Regulaminu. Jednocześnie na podstawie art. 81 ust 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Uczestnika oraz wszystkich 
osób tam widniejących (do czego mam stosowne prawa i ewentualne zgody) oraz nieodpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku w formie zdjęć bez terytorialnych i czasowych ograniczeń. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w zakresie 
niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na zasadach opisanych 
w § 6 Regulaminu.  
 
Jednocześnie informuję, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu. 
 
 
 
 

………………………………….………………………………………………………………  
(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 


