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Regulamin konkursu  
„Testujemy masę plastyczną EASY Creative” 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu „Testujemy masę plastyczną EASY Creative” (zwanym dalej: „Konkursem”) jest 

Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203) przy Al. 
Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, o kapitale 
zakładowym wynoszącym 3.000.000 zł, posługującą się numerem podatkowym NIP 731 11 59 686 i numerem 
statystycznym REGON 471323630 (zwana dalej: „Organizatorem”). 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy 
od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
z dnia 30 listopada 2009 r.). 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 Zasady Konkursu 
1. Konkurs trwa od dnia 20.06.2017 r. do dnia 22.07.2017 r. 
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń i wykluczenia z udziału w 

Konkursie Uczestników, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których działania są 
niezgodne z niniejszym Regulaminem. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora, wchodzący w 
skład Komisji konkursowej. 

5. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez 
Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie 
internetowej serwisu www.easy-stationery.pl/konkurs i zaakceptować jego treść. Wzięcie udziału w Konkursie 
oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści. 

7. Konkurs jest realizowany celem pozyskania przez Organizatora kreatywnych i twórczych materiałów 
marketingowych możliwych do wykorzystania w kampanii reklamowej dotyczącej masy plastycznej EASY 
Creative i celem uzyskania opinii konsumentów o ww. produkcie. 

§ 3 Uczestnicy Konkursu 
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pod 

swoją pieczą dziecko, którego jest rodzicem lub opiekunem prawnym, z wyłączeniem pracowników oraz 
współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członków Komisji Konkursowej. 

2. Uczestnikiem może być osoba, która w dniu wzięcia udziału w Konkursie spełnia następujące warunki:  
a. Ma ukończony 18 rok życia 
b. Ma miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP 
c. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
d. Posiada pod swoją władzą rodzicielską dziecko, przy udziale którego chce zrealizować zadanie 

konkursowe 
e. Zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 

§ 4 Zadanie Konkursowe 
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest uzupełnienie ankiety konkursowej dostępnej na podstronie konkursowej. 

Jeden Uczestnik może uzupełnić maksymalnie jedną ankietę konkursową.  
2. Zgłoszenie następuje w momencie prawidłowego wypełnienia ankiety konkursowej oraz zaznaczenia pól: 

a. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Spokey sp. z o.o., Al. 
Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice dla celów marketingowych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich poprawiania.”; 

b. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Mam prawo dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Spokey sp. z o.o., Al. 
Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice;”  

c. „Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/dzieci, w przypadku, gdy przekazane 
przeze mnie na późniejszym etapie konkursu „Testujemy masę plastyczną EASY Creative” zdjęcia 
zawierać będą jego/ich wizerunek oraz oświadczam, iż na zdjęciach występować będzie mój syn i/lub 
córka, a jeśli nie to do czasu przekazania zdjęć uzyskam/-am zgodę rodziców dziecka/dzieci na 
wykorzystanie jego/ich wizerunku na zdjęciach.”;  

d. „Akceptuję regulamin”. 
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Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale jednocześnie bez ich zaznaczenia nie istnieje 
możliwość skutecznego przystąpienia do Konkursu. Sam udział w Konkursie również jest dobrowolny i 
Uczestnik samodzielnie decyduje, czy wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

3. Konkurs odbywa się na podstronie konkursowej serwisu www.easy-stationery.pl pod adresem www.easy-
stationery.pl/konkurs. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi uzupełnić ankietę konkursową.  

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu i oświadcza, że: 
a. informacje, które podał w ankiecie konkursowej są prawdziwe; 
b. zobowiązuje się do nieodpłatnego przetestowania przekazanych w tym celu przez Organizatora 

produktów - zestawów masy plastycznej EASY Creative (produkty stanowią nagrody w konkursie); 
c. zobowiązuje się do przekazania zdjęć dokumentujących testowanie masy plastycznej EASY Creative 

(dziecko lub dziecko i rodzic podczas testowania, zdjęcia wykonanych prac plastycznych, autorskie 
zdjęcia produktów) 

d. zobowiązuje się do uzupełnienia ankiety podsumowującej lub wysłania opinii na temat masy 
plastycznej EASY Creative wraz ze zdjęciami, o których mowa w pkt c do końca dnia 16.07.2017 
drogą elektroniczną na adres konkurs@easy-stationery.pl  

e. udziela zgody na korzystanie, w tym rozpowszechnianie zdjęć i opinii na temat masy plastycznej EASY 
Creative, o których mowa powyżej oraz na wykorzystanie wizerunków osób na zdjęciach utrwalonych, 
przez Organizatora na potrzeby marketingowe i handlowe, zgodnie z zakresem przedstawionym w § 7 
niniejszego Regulaminu 

f. ww. oświadczenia nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej 
przysługujących osobom trzecim ani cudzych dóbr osobistych i zapewnia, że w dacie przekazania 
materiałów i zgód, o których mowa powyżej, będą mu przysługiwały majątkowe prawa autorskie do 
wszystkich udostępnionych Organizatorowi materiałów, prawo do wykonywania prawa zależnego i 
prawo do decydowania o wizerunku osób, na zdjęciach utrwalonych. 

5. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację opinii 
lub zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia opinii oraz zdjęć takiej osoby oraz 
dyskwalifikacji Uczestnika oraz prawo dochodzenia od Uczestnika odszkodowania z tego wynikającego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania ankiety konkursowej w przypadku, gdy będzie ona 
zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób 
trzecich. 

7. Spośród ankiet konkursowych przesłanych poprzez formularz konkursowy do 02.07.2017 do godziny 23.59, 
komisja konkursowa wybierze 20 ankiet konkursowych, które uzna za najciekawiej uzupełnione. Pod uwagę jury 
wzięte zostaną tylko ankiety konkursowe nadesłane przez tych Uczestników konkursu, którzy udzielili 
wszystkich wymaganych odpowiedzi i zgód. 

8. Po wyłonieniu Zwycięzców, otrzymają oni zestawy masy plastycznej EASY Creative, które w myśl powyższych 
regulacji będą mieli za zadanie przetestować i podzielić się z Organizatorem opinią. Po zakończeniu testowania 
produktu, Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem w celu przesłania zdjęć i opinii na temat 
produktu oraz do uzupełnienia ankiety podsumowującej.  

§ 5 Wyniki Konkursu 
1. Komisja Konkursowa w oparciu o kryterium uznaniowe (jakość, rzeczowy, ciekawy, wyczerpujący opis) dokona 

wyboru 20 ankiet spośród wszystkich otrzymanych i wypełnionych ankiet, które zakwalifikuje do etapu testów 
nad produktami i rywalizacji o nagrodę specjalną, o której mowa w § 6 ust. 5. 

2. Ogłoszenie Zwycięzców zakwalifikowanych do udziału w testowaniu produktów, o których mowa w § 6 ust. 1 
nastąpi 03.07.2017 r. do godziny 12.00 na podstronie konkursowej poprzez podanie imion lub pseudonimów i 
adresów mailowych Zwycięzców. Jeżeli udostępniony przez Uczestnika adres e-mail zawiera dane osobowe, 
uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnienie tych danych na stronie internetowej Organizatora w celu 
poinformowania Uczestników o wynikach tego etapu Konkursu. 

3. O przyznaniu nagrody, o której mowa w § 6 ust. 1 wyłonieni Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą e-
mailową. 

§ 6 Nagrody 
1. Nagrodami dla 20 Laureatów wyłonionych do testów nad produktami są zestawy masy plastycznej EASY 

Creative składające się z zestawu Wiaderko MAX oraz zestawu uzupełniającego (5 dodatkowych dużych 
kubków uzupełniających). Uczestnicy zobowiązują się wykorzystać nagrodę do testów i w celu zaopiniowania 
produktu oraz wytworzenia materiałów, przydatnych do działań marketingowych Organizatora, które 
jednocześnie  pozwolą Laureatowi podjąć dalszą rywalizację o nagrodę, o której mowa w ust. 5. 

2. O sposobie odbioru nagrody Laureaci, o których mowa w ust. 1, zostaną poinformowani drogą e-mailową. W 
przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie do 7 dni od daty 
powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyróżnionego przez 
Komisję Konkursową. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 

3. Żaden z Laureatów nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo 
zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli 
przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 
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5. Dodatkowo 3 osoby, które do końca dnia 16.07.2017 roku przekażą Organizatorowi najciekawsze zdjęcia z 
testowania i opinie na temat masy plastycznej EASY Creative, zostaną dodatkowo nagrodzone produktami 
sportowymi: hulajnogą dziecięcą marki Spokey wraz z kaskiem i zestawem ochraniaczy. Przy wyborze 
laureatów Komisja Konkursowa będzie kierować się wyglądem nadesłanych zdjęć przedstawiających masę 
plastyczną EASY Creative i zdjęć prac plastycznych wykonanych z wykorzystaniem masy plastycznej EASY 
Creative oraz opinią na temat przekazanych produktów (rzeczowy, ciekawy, wyczerpujący opis doświadczenia z 
korzystania z produktów) oraz możliwościami ich dalszego wykorzystania w planowanych działaniach handlowo-

marketingowych  Organizatora. Wybrane przez Komisję Konkursową osoby zostaną o tym poinformowane do 
19.07.2017 drogą mailową. 

6. Nagrody w niniejszym Konkursie z zakresu sztuki i kultury, z racji nagradzanej  kreatywności uczestników oraz 
walorów artystycznych i twórczych przedstawionych w pracach konkursowych, tak w ankietach konkursowych, 
jak i w ankiecie podsumowującej i w nadesłanych materiałach fotograficznych, korzystają ze zwolnienia 
podatkowego na zasadzie art. 21 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

§ 7 Prawa i postanowienia 
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu i oświadcza, że:  

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanych zdjęć i opinii oraz wyraża zgodę na ich 
publikację w serwisach internetowych oraz profilach społecznościowych Organizatora oraz we 
wszystkich materiałach marketingowych Organizatora publikowanych w związku z akcją reklamową i 
handlową odnoszącą się do ww. produktów. 

b. Z chwilą przekazania Organizatorowi zdjęć i opinii w związku z realizacją zadań konkursowych 
przenosi na Organizatora bez odrębnego wynagrodzenia pełnię majątkowych praw autorskich do 
przekazanych utworów (nawet jeśli nie zostaną one ocenione za zwycięskie) i do utworów doń 
zależnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w celach handlowych i marketingowym Organizatora lub jego 
produktów..  

c. Posiada prawo decydowania o prawie korzystania, w tym rozpowszechniania wizerunków osób 
utrwalonych na zdjęciach przekazanych Organizatorowi w związku z realizacją przez Uczestnika 
zadania konkursowego i udziela Organizatorowi bez odrębnego wynagrodzenia prawo do  
wykorzystania materiałów z ww. wizerunkami osób na ww. polach eksploatacji w celach handlowych i 
marketingowych Organizatora lub jego produktów. 

d. Posiada prawo do decydowania o wykonywaniu prawa zależnego do udostępnionych Organizatorowi 
materiałów i bez odrębnego wynagrodzenia przenosi na Organizatora z chwilą wydania utworów 
prawo do wykonywania prawa zależnego i uprawnia Organizatora bez wynagrodzenia do 
wprowadzania dowolnych zmian w utworach z zastrzeżeniem, że nie mogą one prowadzić do 
zniekształcenia osób na zdjęciach utrwalonych w sposób ośmieszający. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do Organizatora wszelkich praw 
związanych z własnością intelektualną, tytułami i elementami powiązanymi. Uczestnik zobowiązuje się wykonać 
czynności prawne lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom przekazania praw 
do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek przeszkody ze strony Uczestnika.  

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać, reprodukować, adaptować, 
tłumaczyć, dokonywać digitalizacji, publikować, wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w 
inny sposób wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w żaden sposób do 
tego zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.  

4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym dozwolonym 
przez prawo zakresie, korzystania z wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz Organizatora lub dla 
dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem uczestnictwa w Konkursie. Bez 
wyłączeń i ograniczeń, Uczestnik zgadza się i zapewnia, że ani Organizator, ani żadna inna firma nie jest 
zobowiązana do identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga tego prawo.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania dowolnego Uczestnika za 
ingerowanie w działania Konkursu lub za działania uznane przez Organizatora za w jakikolwiek sposób 
naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania w jakikolwiek sposób uznane przez 
Organizatora za szkodliwe. 

§ 7 Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.  
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie 

niezbędnym dla realizacji Konkursu i jego celów, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcom oraz 
do wysyłki newslettera.  

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na:  
a. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu  
b. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla jego celów marketingowych  
c. na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na podstronie konkursowej 
www.easy-statiomner.pl/konkurs w przypadku, gdy zostaną oni Zwycięzcami Konkursu.  
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5. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania 
zaprzestania ich przetwarzania.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych 
błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.  
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu, pod warunkiem, że 
zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.easy-
stationery.pl/konkurs 
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