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Regulamin konkursu 

 „Porcja Pozytywnej Energii- Sałatka Pełna Zdrowia” 

 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady konkursu „Porcja Pozytywnej Energii- 
Sałatka pełna zdrowia” (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanego przez "ADAM-POL" 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest "ADAM-POL" Poleski Adam z siedzibą w Wyszkowie przy ul. 
Sybiraków 18  07-200 Wyszków posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 762-189-36-47, 
zwaną dalej „Organizatorem". 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą prac przesłanych na adres e-mail: 
konkurs@startpozdrowie.pl w terminie od 01.03.2018 roku do dnia 31.05.2018 roku. 
3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 
6. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników 
Konkursu. 

§2 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestniczyć w Konkursie mogą uczniowie szkół podstawowych biorących udział w programie 
"START PO ZDROWIE" oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają warunki 
określone w Regulaminie (zwane dalej„ Uczestnikiem ”). 
2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic bądź dziecko pod opieką opiekuna a w przypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jego opiekuna prawnego bądź 
przedstawiciela ustawowego, wyrażającego zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i akceptację jego 
Regulaminu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika, a także publikację Zdjęć w Serwisie i wykorzystanie wizerunku małoletniego oraz nabycie 
przez Organizatora praw autorskich do nagrodzonego dzieła. Oświadczenie Uczestnika lub opiekuna 
prawnego bądź przedstawiciela ustawowego małoletniego stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko 
Uczestników Konkursu  pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym 
przez Organizatora, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 
kontaktowego. 
4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wysłanie przez Uczestnika lub w przypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, ich opiekunów prawnych bądź 
przedstawicieli ustawowych, oświadczenia, że zapoznali się z Regulaminem, akceptują jego 
postanowienia oraz zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdzają, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, a 
także, że Nauczyciel dysponuje oświadczeniami, o których mowa §2 ust. 2. 
5. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych są całkowicie 
dobrowolne oraz nieodpłatne. 
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3 Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs polega na stworzeniu przepisu oraz sfotografowaniu Zdrowej Porcji Pozytywnej Energi- 
sałatka pełna zdrowia , przygotowanie sałatki przez Uczestnika wraz z opiekunem a następnie 
przesłaniu nam 3 fotografii wraz z przepisem na adres  e-mail: konkurs@startpozdrowie.pl 
2. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrodę, Uczestnik  
w terminie do dnia 31.05.2018 roku do godziny 23:59 zobowiązany jest: 
a) przesłać w formie elektronicznej swoje imię i nazwisko oraz dane szkoły do jakiej uczęszcza 
załączyć przepis oraz 3 zdjęcia obrazujące przygotowane sałatki oraz 
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b) dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu, poprzez odpowiedz na wysłanego przez nas e-maila z 
informacja o zaakceptowaniu regulaminu pole „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią 
Regulaminu i akceptuję jego postanowienia” oraz 
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, poprzez 
odpowiedź na wysłany przez nas e-mail z informacją  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych ” 
3. Zdjęcia powinny przedstawiać:  
 1) przygotowywanie Porcji Pozytywnej Energi – Sałatka pełna zdrowia, 
 2) gotowa Sałatka 
 3) gotowa  Sałatka wraz z "Uczestnikiem". 
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia (zwane dalej „Zdjęciem”). Każde 
kolejne Zdjęcie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie i może spowodować wykluczenie Uczestnika 
z Konkursu. 
6. Każde Zdjęcie może mieć maksymalnie wielkość 500 kB i przyjmowane będzie wyłącznie w 
formacie JPG. 
7. Przepis sałatki pełnej zdrowia może być wysłany jako załącznik w pliku Word lub być wpisany w 
formie tekstu w wiadomości e-mail. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zakresie parametrów technicznych 
Zdjęć, w szczególności zmianę formatu, rozmiaru, a także innego dostosowania umożliwiającego 
umieszczenie Zdjęć na stronach internetowych Organizatora lub udział w Konkursie. 
9. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą zostać opublikowane w Serwisie (na stronie internetowej 
www.startpozdrowie.pl) 
10. Organizator ma prawo do nieopublikowania w Serwisie Zdjęcia, w szczególności w przypadku, gdy 
jego opublikowanie może naruszać prawa innych podmiotów lub naruszać obowiązujące prawo, 
zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 
11. Zgłoszenie przez "Uczestnika"  Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie 
jest równoznaczne z posiadaniem przez opiekuna złożonego przez Uczestnika, a w przypadkach 
przewidzianych w ustawie opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika 
Konkursu, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, że: 
a) Zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw 
związanych z wykorzystaniem wizerunku, 
b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia 
zezwolenia na publikację Zdjęcia w Serwisie, 
c) wyraża zgodę na opublikowanie Zdjęcia w Serwisie, a w przypadku gdy na Zdjęciu znajduje się 
wizerunek małoletniego Uczestnika, że wyraża także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 
Zdjęcia zawierającego wizerunek małoletniego w związku z Konkursem. 

§ 4 Zasady wyłaniania Zwycięzców 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona jury składające się z 4 przedstawicieli Organizatora. 
2. Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie, Jury do dnia 31 sierpnia 
2018 roku wyłoni 3 zwycięzców Konkursu (zwanych dalej „Zwycięzcami”), których prace zdaniem 
Jury okazały się najbardziej interesujące, kreatywne, pomysłowe, zgodne z zasadami zdrowych 
nawyków żywieniowych. Zwycięzcy będą uprawnieni do otrzymania nagrody, o której mowa w § 5 
Regulaminu (zwanej dalej „Nagrodą”). 
3. Kryteria wyboru prac: Jury wyłoni w pierwszej kolejności Szkoły w których frekwencja 
przesłanych prac będzie największa. Tylko z tych szkół prace będą brały udział w dalszej ocenie. 
Następnie jury z powyższych prac dokona wyboru zwycięzców. 
4. Jury przy ocenie Zdjęć ma prawo wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria takie jak staranność oraz 
estetyka wykonania, w szczególności w przypadku, gdy na podstawie wskazanych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu kryteriów wyłonienie Zwycięzców okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 
5. Organizator do dnia 22 września opublikuje na stronie Serwisu listę Zwycięzców Konkursu (zwaną 
dalej „Listą Zwycięzców”) oraz zawiadomi Zwycięzców o fakcie uzyskania przez nich prawa do 
otrzymania Nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 4 
ust. 5, lit. a) Regulaminu. 
6. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest łączne spełnienie przez Zwycięzcę 
następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody: 
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a) przesłanie przez Zwycięzcę, w ciągu 7 (siedmiu) dni od opublikowania Listy Zwycięzców, danych 
niezbędnych do wysyłki Nagrody (tj. imienia i nazwiska/nazwy Zwycięzcy, numeru telefonu oraz 
adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda) na adres e-mail : konkurs@startpozdrowie.pl 
7. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków określonych w niniejszym paragrafie lub nie 
odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania przez Organizatora, 
uważa się, że Zwycięzca zrzekł się Nagrody i tym samym jego prawo do otrzymania Nagrody wygasa. 
W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodzeni zostają tylko i wyłącznie Uczestnicy Konkursu, których prace konkursowe zajęły jedno z 
trzech pierwszych miejsc w Konkursie. 
2. Praca konkursowa, która zajęła I (pierwsze) miejsce w Konkursie otrzymuje następującą nagrodę: 

wycieczka klasowa „Porcja Pozytywnej Energii” do gospodarstwa agroturystycznego 
3. Praca konkursowa, która zajęła II (drugie) miejsce w Konkursie otrzymuje następujące nagrody: 

 uczestnictwo w warsztatach kulinarno-edukacyjnych 
4. Praca konkursowa, która zajęła III (trzecie) miejsce w Konkursie otrzymuje następujące nagrody: 

przybory szkolne oraz szkolne materiały edukacyjne 
5. Wartość pojedynczej Nagrody nieprzekraczającej kwoty 1000 zł nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). 
6. Zobowiązania z tytułu opodatkowania Nagrody przekraczającej kwotę 1000 zł ciążą na 
Organizatorze. 
7. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 
921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.) i Uczestnik może się ubiegać o 
Nagrodę do dnia 31.12.2018 r., zgodnie z zasadami określonymi w par. 3 ust. 1 Regulaminu. 
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu z chwilą wydania Nagrody. 
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich stanowi Nagroda określona w Regulaminie. 
8. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom poprzez wysłanie ich pocztą lub pocztą kurierską w 
terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych 
niezbędnych do wysyłki Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
9. Organizator nie odpowiada za skutki niepodania przez Uczestnika danych adresowych lub podania 
nieprawdziwych danych adresowych, jak również za inne uchybienia Uczestnika, które uniemożliwią 
dostarczenie Nagrody. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje do 
wyłącznej dyspozycji Organizatora. 
10. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty 
ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 
11. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę przewidzianą niniejszym 
Regulaminem. 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem składa opiekun "UCZESTNIKA" na piśmie 
bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora: "ADAM-POL" Poleski Adam ul. Sybiraków 
18  07-200 Wyszków , z dopiskiem „Porcja Pozytywnej Energii- Sałatka pełna zdrowia”, przez cały czas 
trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy 
Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego). 
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
a) Imię i nazwisko opiekuna Uczestnika, 
b) nazwę Uczestnika Konkursu i szkoły, do której przynależy, 
c) adres do korespondencji, 
d) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji, 
e) żądania Uczestnika Konkursu, oraz 
f) szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy 
Reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek elementów wskazanych w ust. 2 lit. a) – f) 
niniejszego paragrafu. 
4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. 
Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na 
wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. 
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§ 7. Ochrona danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Uczestnik bądź jego opiekun akceptując podczas procesu rejestracji e-mailowej Regulamin 
Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, a także 
danych osobowych Uczestnika, zgodnie z par. 2. ust. 2, w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu oraz na publikację w Serwisie pod Zdjęciem przesłanym przez Uczestnika Konkursu oraz na 
Liście Zwycięzców nazwy Uczestnika Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której znajduje się 
szkoła. Wyrażenie zgody następuje poprzez przesłanie zwrotnego e-maila na adres: 
konkurs@startpozdrowie.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celach 
związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem Listy Zwycięzców, przekazaniem 
Nagrody, a także w celach marketingowych i handlowych oraz sprawozdawczości księgowej i 
podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
4. Uczestnikom Konkursu lub w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, ich opiekunom prawnym bądź przedstawicielom ustawowym, przysługuje prawo 
dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie i jego prawidłowego przeprowadzenia. 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Zdjęcia Uczestnika zamieszczane w Profilu, wpisy oraz wszelkie inne materiały stworzone przez 
Uczestnika Konkursu w związku z Konkursem na Stronie, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631) (zwany dalej „Utworem”). 
2. Zamieszczenie przez Uczestnika Utworu w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jego 
opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych, oświadczenia, że Utwór nie narusza 
obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. 
3. Zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu Utworu w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem 
przez Uczestnika, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 
jego opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych,  oświadczenia, że Utwór wolny jest od 
praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik lub jego opiekun prawny bądź 
przedstawiciel ustawowy ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub 
związanych z zamieszczeniem Utworu w Serwisie. 
4. Organizator działając na podstawie art. 921 § 1 kodeksu cywilnego z chwilą wydania Nagrody 
nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Prac Konkursowych. Przeniesienie 
następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości 
lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione 
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, 
downloading), 
b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których 
utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania – do wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia zdjęcia; 
d) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, 
na billboardach, plakatach, ulotkach, reklamie, a także publikacjach wydawanych przez Organizatora. 
e) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. 1) 
lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie 
utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem 
satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. 
Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac 
Konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania zależnych praw autorskich, a także 
decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac Konkursowych oraz 



5 
 

sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Prac Konkursowych. Uczestnik Konkursu zwolni 
Organizatora oraz jego następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w 
związku z faktem, że w dniu wydania Nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do 
nagrodzonego zadania konkursowego przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych 
postanowień, Uczestnikowi nie przysługiwały. 
5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na 
korzystanie ze zgłoszonej do Konkursu pracy na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, 
downloading), 
b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których 
utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania – do wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia zdjęcia, 
d) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, 
na billboardach, plakatach, ulotkach, reklamie, a także publikacjach wydawanych przez Organizatora, 
e) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. 1) 
lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie 
utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem 
satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z 
naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z zamieszczeniem Utworów w Serwisie, w 
szczególności praw autorskich do Utworu. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zamieszczonych przez 
Uczestnika w Serwisie. 
8. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w wypadku o 
którym mowa w § 3 ust.3 Regulaminu, lub jeżeli poweźmie podejrzenie, iż Utwór lub jego część 
narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre 
obyczaje. 
9. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie przysługuje procedura 
reklamacyjna o której mowa § 6 Regulaminu. 

§ 10. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Prac konkursowych, Zdjęć, Opisów lub innych 
materiałów stworzonych przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem, zamieszczanych przez 
Uczestnika na stronie www.startpozdrowie.pl 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane przez 
nich wobec innych Uczestników Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 
niedoręczeniem powiadomienia o prawie do otrzymania Nagrody z przyczyn niezależnych od 
Organizatora, na skutek błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało 
wysłane powiadomienie o prawie do otrzymania Nagrody. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Konkursu 
Nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu podania przez 
Uczestnika nieprawidłowego adresu korespondencyjnego, na jaki miała zostać dostarczona nagroda. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika Konkursu 
udziału w Konkursie spowodowaną w szczególności ograniczeniami technicznymi sprzętu jakim 
dysponuje Uczestnik Konkursu. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 
2. Zmiany niniejszego Regulaminu będą umieszczane w Serwisie. O każdorazowej zmianie 
Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani drogą mailową na adres mailowy podany w zgłoszeniu, na 
co uprzednio wyrazili zgodę. 
3. W przypadku zmiany Regulaminu i braku akceptacji jego treści przez Uczestnika, Uczestnik ma 
prawo wycofania zgłoszonej Pracy konkursowej z Konkursu w terminie 14 dni od doręczenia 
Uczestnikowi informacji o zmianie Regulaminu. 
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4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Uczestnik 
Konkursu, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jego 
opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy, może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o 
dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 
5. Organizator oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i innych praw pokrewnych do nazw, 
wizerunków, znaków graficznych, grafik, tekstów, i innych rozwiązań zamieszczonych w Serwisie, 
które to prawa znajdują się pod ochroną obowiązujących przepisów. 
6. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub Regulaminem, sądem właściwym do 
jego rozpatrzenia jest sąd właściwy na podstawie obowiązujących przepisów. 
7. Przystępując do Konkursu i odpowiadając na zwrotnego e-maila Uczestnik oświadcza,  że zapoznał 
się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE „Porcja Pozytywnej Energii- Sałatka 
pełna zdrowia”, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIA ZDJĘCIA 

ZAWIERAJĄCEGO 
WIZERUNEK MAŁOLETNIEGO, PRZEJŚCIA WŁASNOŚCI NAGRODZONEGO UTWORU ORAZ 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJĘ JEGO 
POSTANOWIEŃ 

 
1. Będąc przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym __________________________ 
(imię i nazwisko małoletniego), urodzonego dnia _________________ w _______________ 
(dalej: Małoletni) wyrażam zgodę na udział Małoletniego w konkursie „Porcja Pozytywnej Energii- 
Sałatka pełna zdrowia” organizowanego przez "ADAM-POL" Poleski Adam z siedzibą w Wyszkowie 
przy ul. Sybiraków 18  07-200 Wyszków zwaną dalej „Organizatorem". 
2. W związku z przystąpieniem Małoletniego do konkursu „Porcja Pozytywnej Energii- Sałatka pełna 
zdrowia”, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Małoletniego w 
celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „Porcja Pozytywnej Energii- Sałatka pełna 
zdrowia”,, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników konkursu „Porcja Pozytywnej Energii- Sałatka 
pełna zdrowia”,  wraz z Pracami konkursowymi na stronie www.startpozdrowie.pl, a także 
działaniami promocyjnymi związanymi z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
3. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
a) Administratorami danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. "ADAM-POL" Poleski Adam z 
siedzibą w Wyszkowie przy ul. Sybiraków 18  07-200 Wyszków posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) 762-189-36-47, 
b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, 
c) podanie danych jest dobrowolne, 
d) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie Zdjęcia w Serwisie i wykorzystanie Zdjęcia z 
wizerunkiem Małoletniego w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Porcja Pozytywnej 
Energii- Sałatka pełna zdrowia”, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu „Porcja 
Pozytywnej Energii- Sałatka pełna zdrowia” wraz z Pracami konkursowymi na stronie 
www.startpozdrowie.pl, a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem. 
5. Oświadczam, że Zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, 
w tym praw związanych z wykorzystaniem wizerunku, a Uczestnik jest autorem/autorką fotografii i 
przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób 
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich 
6. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia Pracy konkursowej Małoletniego Organizator z chwilą 
wydania Nagrody nabywa własność Utworu i związane z nim prawa autorskie. 
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień od Organizatora drogą mailową, 
w tym także doręczania mi w ten sposób wszelkich zmian Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
……........................................................................... 
data i podpis składającego oświadczenie1 

 
 
 

1 oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni, lub przedstawiciel ustawowy bądź 
opiekun prawny małoletniego uczestnika 


