
REGULAMIN  

Konkursu pt. „Mój Przyjaciel i ja” 
 

 

I. ORGANIZATOR 

 

Organizatorami konkursu pt. „Mój Przyjaciel i ja” zwanego dalej [Konkurs] są: 

 

1. Wawel Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Warneńczyka 14, 30-520 

Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014525, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154, 

Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi: 7 498 775,00 zł, zwana dalej [Wawel SA]. 

 

2. Fundacja WAWEL Z RODZINĄ, z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Warneńczyka 14, 

30-520 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS (rejestru fundacji i przedsiębiorców) 0000321870, 

zwana dalej [Fundacja WAWEL Z RODZINĄ]. 

 

 

II. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie od dnia  

16 maja 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku. 

 

 

III. ZASADY KONKURSU 

Uczestnicy  

1. Konkurs ma charakter plastyczny z dziedziny sztuki. Konkurs skierowany jest do 

podopiecznych placówek oświatowych i opiekuńczych, zwanych w dalszej części 

[Placówkami]. Lista Placówek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

Postanowienia ogólne i zasady Konkursu 

 

1.  W konkursie będzie mogło wziąć udział każde dziecko z Placówki w wieku do 16 lat. 

 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój Przyjaciel i ja”, zwanej 

w dalszej części [Praca]. Praca ma przedstawiać kogoś (lub coś), kto jest lub mógłby być 

przyjacielem Autora Pracy. Przyjaciel może zostać zobrazowany w dowolny sposób i w 

dowolnej sytuacji, np. jako kolega lub koleżanka ze szkoły; kolega lub koleżanka, z którą 

wspólnie spędzamy wolny czas; ulubione zwierzątko lub poprzez inne symboliczne 

nawiązanie. 

 

3. Jury Konkursu wybierze następującą liczbę zwycięzców: 

- Jeden Zwycięzca Główny 

- Czterech Zwycięzców Wyróżnionych 

 

Zwycięzcy otrzymają nagrody opisane w rozdziale IV.  

Nagrody ufundowane zostaną przez Fundację WAWEL Z RODZINĄ.  

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 roku o 18 godz. w Teatrze 

STU w Krakowie. 



 

Przebieg Konkursu 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

2. Praca powinna zostać wysłana lub dostarczona osobiście na adres Wawel SA ul. W. 

Warneńczyka 14, 30-520 Kraków lub Zakład Produkcyjny Wawel SA ul. Wawelska 6,  

32-410 Dobczyce z dopiskiem KONKURS „MÓJ PRZYJACIEL I JA”. 

 

3. Nadsyłanie Prac możliwe jest w terminie od 16 maja 2016 roku do 1 czerwca 2016 roku,  

liczy się data wpływu Pracy do siedziby Organizatora. 

 

4.  Prace będą oceniane przez specjalnie powołane Jury Konkursu. 

 

5 .    Spośród nadesłanych Prac Jury Konkursu wybierze wg swego uznania, na zasadzie art. 

921 § 2 Kc, te Prace, które jej zdaniem będą charakteryzowały się największym stopniem 

inwencji twórczej, uwzględniając stopień zaangażowania autora/autorów.  

  

6. Lista Zwycięzców zostanie podana w terminie do dnia 3 czerwca 2016 roku na stronie 

internetowej Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: www.fundacjawawel.pl. Zwycięzcy zostaną 

powiadomieni o zdobyciu nagrody telefonicznie najpóźniej do 4 czerwca 2016 roku. 

 

7. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i niepodważalna. 

 

Opis pracy konkursowej 

 

1.  Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną:  

- prace wykonane na papierze nie powinny przekraczać rozmiaru A1 (59 cm x 64 cm), 

- prace przestrzenne nie powinny przekraczać rozmiaru 50 cm x 50 cm x 50 cm i wagi 1 kg. 

 

2. Każdy uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie do 3 Prac. Do Konkursu mogą 
zostać zgłoszone jedynie te Prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

 

3. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornografii, scen 

obscenicznych, treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

scen przedstawiających przemoc, albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo 

do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

 

4. Każda Praca powinna być podpisana. 

Podpis powinien zawierać: imię, wiek dziecka, nazwę i adres Placówki. 

 

5. Prawa autorskie. 

 

a)  Wybór przez Jury Konkursu Zwycięzców opisanych w rozdział III, punkt 3 i przyznanie 

nagród, o których mowa w rozdziale IV niniejszego Regulaminu, powoduje przeniesienie  

przez uczestników Konkursu na rzecz Organizatorów autorskich praw majątkowych do  Prac, 

bez konieczności składania przez nich dodatkowych oświadczeń woli , bowiem Organizator 

działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania 

nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Prac, stanowiących 

utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych ( Dz. U. z 2006r., nr 90 poz. 631 j.t. z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu nie 

będzie przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

http://www.fundacjawawel.pl/


 

b)  Przeniesienie na Organizatorów i nabycie przez nich autorskich praw majątkowych, 

nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili zawarcia 

umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

-  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie określoną techniką 

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

techniką cyfrową, 

-  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

-    w zakresie rozpowszechniania Prac, w sposób inny niż określony powyżej -  publiczne 

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

publiczne udostępnianie Prac, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, 

-     wykonywania dowolnych zmian lub modyfikacji Prac,    

-   udostępniania Prac wykonawcom i osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Organizatorów, 

-   szeroko rozumiana reklama  w prasie, telewizji, na stronach internetowych, gadżetach, 

kalendarzach i.t.p. formach reklamy i marketingu, w katalogach i ofertach handlowych; 

 

c) Każdy z uczestników Konkursu gwarantuje, że wszystkie utwory, materiały, a w 

szczególności opracowana Praca przedłożona do  Konkursu są wynikiem jego twórczości co 

oznacza, że nie naruszaja jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a 

zwłaszcza praw autorskich. 

 

d) W przypadku, gdy Praca dostarczona przez uczestnika Konkursu będzie naruszać 

jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej (pkt.c), uczestnik 

zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorom. 

 

e)  Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o 

charakterze twórczym i nietwórczym w Pracy  oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego 

utworu na polach eksploatacji określonych powyżej.  

 

f) Zwycięzcy Konkursu nie zachowują prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do zgłoszonych do Konkursu Prac.   

 

g) Organizator zastrzega sobie prawo nie zwracania nadesłanych prac. 

 

 

IV.  NAGRODY I  ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

- jedna nagroda dla Zwycięzcy Głównego – sprzęt sportowy i turystyczny o łącznej wartości 

do 750,00 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych brutto), 

- cztery nagrody  dla Zwycięzców Wyróżnionych– sprzęt sportowy i turystyczny o łącznej 

wartości do 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt  złotych brutto) dla każdego 

zwycięzcy. 

 

2. Prawa do nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.  

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich Prac na stronie internetowej 

WAWEL SA: www.wawel.com.pl, Fundacji WAWEL Z RODZINĄ: 

http://www.wawel.com.pl/


www.fundacjawawel.pl, w publikacjach prasowych informujących o Konkursie oraz na 

Facebooku. 

 

2. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatorów pod adresem 

Wawel SA ul. W. Warneńczyka 14, 30-520 Kraków oraz zostanie rozesłany do Placówek 

drogą mailową. 

 

Kraków dnia  12.05.2016 roku 

 

 

Załącznik nr 1 do Konkursu pt. „Ja i Mój Przyjaciel” – wykaz placówek oświatowych i 

opiekuńczych 

 

1. Szkoła Podstawowa ul. Parkowa 4, Dobczyce 

2. Zespół Szkół Łączności ul. Monte Casino 31, Kraków 

3. ZSP nr 3 ul. Miodowa 36, Kraków 

4. Szkoła Podstawowa nr 134 ul. Kłuszyńska 46, Kraków 

5. Zespół Placówek Oświatowych, Wiśniowa 323 

6. Gimnazjum nr 21 ul. Komandosów 29, Kraków 

7. Zespół Szkół w Lanckoronie, Lanckorona 504 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa, Łapanów 195 

9. Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Aleksandry 17, Kraków 

10. Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie  

11. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt ul. 

Siemiradzkiego 31, Kraków 

12. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebiniczek NMP  ul. Lenartowicza 4 

Kraków 

13. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy "Dzieło Pomocy Dzieciom Rajska 10, Kraków 

14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  Typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej ul. Źródlana 17,  Kraków 

15. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego  

ul. Bardosa 9, Kraków 

16. Dom Dziecka Sieborowice 16,  Michałowice 

17. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 os. Szkolne 27, Kraków 

18. Pogotowie Opiekuńcze ul. Górka Narodowa 116, Kraków 

19. Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt prowadzona 

przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej os. Willowe 19, Kraków 

20. Dom Dziecka św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul. Piekarska 4/6, 

Kraków 

21. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" cul. Parkowa 12, 

Kraków 

22. Dom Dziecka "Moja Rodzina" Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Pawlikowice 1, 

Wieliczka 

23. Dom Dziecka  ul. Ks. Mazurkiewicza 171, Brzesko Jasień 

24. Dom Dziecka w Bochni ul. Nad Babicą 7, Bochnia 

25. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana 

Brzechwy Al. Pod Kopcem 10A, Kraków 

26. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Spokojna Przystań  Miękinia 198, Krzeszowice 

27. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza 

Korczaka ul. M. Konoponickiej 15, Miechów 

 

http://www.fundacjawawel.pl/

