
Strona 1 z 6 
 

Regulamin Konkursu 

„500 szkolnych wyprawek Lego” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „500 szkolnych wyprawek Lego” (dalej: "Konkurs") jest Generations 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-523), przy ul. Śmiałej 31A, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000656569, posiadającą NIP 525-269-25-66, 
(dalej: Organizator), działająca na Lego Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa,  
KRS: 0000033901, NIP: 5261011494. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2018 roku i trwa do 16 września 2018 roku. 

3. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”), który 
jest dostępny na stronie konkursu pod adresem www.legowyprawka.pl. (dalej: "Serwis"). 

4. Celem Konkursu jest promocja produktów w postaci zestawów klocków marki Lego (dalej: "Produkty 
Promocyjne"). 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
działająca jako konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 3 

Nagrody  

1. Nagrodami w Konkursie jest łącznie 500 sztuk nagród w postaci wyprawek szkolnych. W skład każdej 
wyprawki wchodzą: Lego Plecak, Lego Lunchbox, Lego 51176 Zestaw kredek 6 kolorów, Lego 51163 Zestaw 
naklejek (4 arkusze), Lego 51519 Gumki do mazania czerwone i zielone, Lego 51498 Linijka,  
Lego 51144 Mały notatnik z długopisem żelowym, Lego Creator. Wartość wyprawki to 256,06 złotych 
brutto (dalej: "Nagroda"). 

2. Nagrody występują w dwóch wariantach (chłopięcy i dziewczęcy). Wyboru wariantu nagrody dokonuje 
Uczestnik podczas dokonywania zgłoszenia do Konkursu. 

3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
11,11% wartości Nagrody (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Organizator, w momencie wydania 
nagrody, naliczy od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej kwotę zryczałtowanego 
podatku od nagród w konkursach. Kwota podatku (równa wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) 
zostanie pobrana przez Organizatora i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, a tym samym 
dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata Konkursu. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Raz wybrany przez Uczestnika wariant Nagrody nie może 
być zmieniony w późniejszym czasie. 

 

 

http://www.legowyprawka.pl/
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§ 4 

Zasady przystąpienia do Konkursu 

1. W celu przystąpienia do Konkursu, Uczestnik powinien: 

a. zakupić Produkt Promocyjny w okresie od 24 sierpnia 2018 roku do 16 września 2018 roku w 
dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium RP. 

b. dokonać zgłoszenia do Konkursu  za pośrednictwem Serwisu w okresie 24 sierpnia 2018 roku do 
16 września 2018 roku, poprzez jednoczesne: 

1) przesłanie dowodu zakupu w postaci zdjęcia (skanu) paragonu fiskalnego lub faktury, 
wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, świadczącego o 
zakupie Produktu Promocyjnego zgodnie z warunkami określonymi w pkt a. powyżej, 

2) podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, 
adresu korespondencyjnego, wiek i płeć dziecka (opcjonalnie), wskazanie preferowanego 
wariantu Nagrody oraz złożenie oświadczeń wskazanych w formularzu zgłoszeniowym w 
Serwisie, 

3) przesłanie pracy konkursowej spełniającej wymagania określone w ust. 2 oraz ust. 3 
poniżej. 

2. Uczestnicy w ramach Konkursu zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej w postaci fotografii 
przedstawiającej wspomnienia z wakacji (dalej: „Praca Konkursowa”). 

3. Praca Konkursowa: 

a. powinna przedstawiać Uczestnika lub członków jego najbliższej rodziny, 

b. powinna zawierać wizerunek jedynie tych osób, które wyraziły Uczestnikowi zgodę za wykorzystanie 
ich wizerunku na potrzeby Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, 

c. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

d. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem 
lub treści obrażających uczucia religijne; 

e. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów z 
wyłączeniem Produktów Promocyjnych, 

f. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich i 
praw pokrewnych, praw własności przemysłowej. 

g. powinna być zgłoszona w formacie: jpg i mieć rozmiary max: 5MB. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych w punkcie 
poprzedzającym (w szczególności, gdy do Pracy Konkursowej zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich), 
Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy Konkursowej jak również zgłaszającego ją 
Uczestnika.  

5. Uczestnik może zakupić dowolną liczbę Produktów Promocyjnych i zgłosić wiele Prac Konkursowych, przy 
czym na jeden dowód zakupu (jeden paragon) może przypadać nie więcej niż jedna zgłoszona Praca 
Konkursowa (niezależnie od ilości Produktów Promocyjnych, które widnieją na paragonie). W przypadku, 
gdy zostanie zgłoszonych kilka Prac Konkursowych na podstawie tego samego dowodu zakupu, każda z 
tych Prac Konkursowych zostanie zdyskwalifikowana. 

6. Nie będą uwzględniane Prace Konkursowe wysłane na podstawie dowodu zakupu, który został przerobiony 
lub z jakichkolwiek przyczyn jest nieczytelny lub nie potwierdza, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu 
Promocyjnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem (w formie telefonicznej lub email) w 
przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. 
Organizator może wyznaczyć Uczestnikowi dodatkowy 7-dniowy termin na ponowne przesłanie 
skanu/zdjęcia dowodu zakupu (lub okazania go w oryginale) - pod rygorem pominięcia Pracy Konkursowej 
w Konkursie. 

8. Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody w przypadku powzięcia wiadomości, że przed 
rozstrzygnięciem Konkursu Produkt Promocyjny został przez Uczestnika zwrócony (z jakiejkolwiek 
przyczyny). 

9. Raz zgłoszonej Pracy Konkursowej nie można następnie podmienić inną Pracą Konkursową. Uczestnik może 
wycofać Pracę Konkursową z Konkursu poprzez rezygnację z udziału w Konkursie. Rezygnacja następuje 
poprzez wysłanie wiadomości e mail do Organizatora na adres kontakt@legowyprawka.pl. 

10. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu poprzez pop-up pojawiający 
się w Serwisie po poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 5 

Wyłanianie zwycięzców 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: I Etap: 24.08-31.08, II Etap: 1.09-07.09, III Etap: 08.09-16.09. 

2. W I i II Etapie zostanie przyznanych po 150 sz. Nagród. W III Etapie zostanie przyznanych 200 szt. Nagród. 

3. Praca Konkursowa wysłana przez Uczestnika rywalizuje wyłącznie z Pracami Konkursowymi przesłanymi w 
tym samym Etapie Konkursu. 

4. W przypadku, gdyby w danym Etapie Konkursu nie zostały przyznane wszystkie Nagrody (ze względu na 
nieprzesłanie wystarczającej ilości Prac Konkursowych spełniających wymagania określone w 
Regulaminie), nieprzyznane Nagrody przechodzą do kolejnego Etapu.  

5. Nagrody nieprzyznane w III Etapie nie zostaną przyznane w Konkursie. Jednakże Organizator zastrzega 
sobie prawo do wydłużenia III Etapu Konkursu (o maksymalnie 2 tygodnie) w celu przyznania wszystkich 
Nagród, o czym powiadomi na stronach Serwisu. 

6. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła trzyosobowe jury (dalej: „Jury”). W terminie 
2 dni po zakończeniu danego etapu Konkursu, Jury - według własnego uznania - oceni wszystkie Prace 
Konkursowe z uwzględnieniem ich wartości artystycznej, oryginalności i adekwatności do tematyki 
Konkursu. Jury wyłoni laureatów danego Etapu Konkursu, zgodnie z założeniami wskazanymi w ust. 2 - ust. 
5 powyżej. 

7. Organizator poinformuje laureatów o wygranej poprzez wysłanie stosownej wiadomości email na adres 
podany podczas zgłaszania Pracy Konkursowej. Wiadomość zostanie wysłana w terminie do 7 dni od 
zakończenia danego Etapu Konkursu. 

8. Nagrody zostaną przesłane laureatom przesyłką kurierską w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników 
danego Etapu Konkursu, zgodnie z danymi adresowymi podanymi przy zgłaszaniu Pracy Konkursowej. 
Organizator zastrzega, że prawo do odbioru Nagrody może zostać uwarunkowane popisaniem stosownego 
protokołu odbioru lub innego potwierdzenia odbioru przesyłki. Numer telefonu laureata może zostać 
przekazany firmie kurierskiej w celu sprawnego dostarczenia przesyłki z Nagrodą. 

9. W razie wątpliwości, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody i zwrócić się do laureata o przekazanie 
dowodów na okoliczność, iż to Uczestnik jest autorem Pracy Konkursowej oraz na okoliczność, iż wszystkie 
osoby przedstawione na Pracy Konkursowej wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. W razie 
nieprzekazania Organizatorowi przedmiotowych dowodów w wyznaczonym 7-dniowym terminie, 
Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody. 
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10. W przypadku, gdy przesyłka powróci do Organizatora pomimo dwukrotnej próby jej dostarczenia, Nagroda 
zawarta w tej przesyłce przepada na rzecz Organizatora, co powoduje utratę przez laureata prawa do 
Nagrody. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu lub niedoręczenie nagród w 
przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, zmiany adresu laureata do czasu 
wydania nagród lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiających przekazanie 
Nagrody.  

12. Wyniki Konkursu będą publikowane w Serwisie w terminie 4 dni od zakończenia każdego Etapu Konkursu. 
Na liście zwycięzców będą publikowane dane: imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość. 

 

§ 6 

Prawa Autorskie 

1. Uczestnicy Konkursu gwarantują, że do zgłaszanych Prac Konkursowych posiadają odpowiednie prawa i 
wyrażają niezbędne zgody umożliwiające ich rozpowszechnianie i publikowanie. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Pracy Konkursowej, udziela Organizatorowi – bez 
odrębnego wynagrodzenia - niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, na okres 5 lat, licząc 
od dnia przesłania Pracy Konkursowej.  

3. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje wszystkie znane w momencie 
przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne 
odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, 
równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 
publikacja i dystrybucja poprzez Internet a także inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Na podstawie licencji Organizator jest uprawniony do sporządzania i publikowania opracowań Pracy 
Konkursowej i jednocześnie jest upoważniony do decydowania w imieniu Uczestnika o wykorzystaniu 
autorskich praw osobistych (w tym decydowania, czy Praca Konkursowa zostanie podpisana nazwiskiem 
lub pseudonimem autora). 

5. Organizator ma prawo do wykonywania i rozpowszechniania opracowań Pracy Konkursowej, w tym do 
dokonywania przeróbek i adaptacji, a także łączenia Pracy Konkursowej z innym utworem. 

6. Powyższe zasady dotyczą również wykorzystania wizerunku osób utrwalonego na Pracach Konkursowych.  

7. Organizator ma prawo przenieść powyższe uprawnienia, według własnego uznania, na osoby trzecie. 

 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Lego Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22a, 02-
675 Warszawa (dalej: "Zlecający") 

2. Zlecający administruje danymi osobowymi Uczestników podawanymi przy zgłoszeniu do Konkursu. 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Zlecającego jest zgoda udzielona przez Uczestnika 
- art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez Zlecającego w celu organizacji Konkursu zgodnie z jego 
Regulaminem, a w przypadku dobrowolnego podania wieku i płci dziecka - także w celach statystycznych. 
Uczestnik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody 
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może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres e-mail 
kontakt@legowyprawka.pl lub pisemnie na adres Organizatora. Cofnięcie zgody uniemożliwi dalszy udział 
w Konkursie i otrzymanie Nagrody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zlecającego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu, po 
czym zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

5. Kontakt ze Zlecającym w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez 

legopolska@europe.lego.com. 

6. Zlecający powierzy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi - w zakresie niezbędnym do 
organizacji Konkursu tj. dla ustalenia i ogłoszenia jej wyników, wydania nagród. Ponadto, dane osobowe 
zostaną udostępnione następującym kategoriom odbiorców: podmioty zapewniającej obsługę IT Serwisu, 
podmioty zajmujące się przechowywaniem danych osobowych (tzw. hosting), podmioty zajmujące się 
świadczeniem usług kurierskich (obsługa reklamacji i wydanie nagród). 

7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych stanowi obowiązek prawny ciążący na Organizatorze, 
administratorem danych jest Organizator - Generations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

8. Organizator administruje danymi osobowymi: 

a. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

b. w zakresie rozpatrywania reklamacji – w sposób i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

9. Na potrzeby podatkowe, Dane  Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w okresie 5 lat, licząc od 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs. Na potrzeby ewentualnych roszczeń i 
reklamacji, Organizator zachowa dane Uczestników Konkursu przez okres 6 miesięcy, licząc od zakończenia 
Konkursu. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nie zbędne do wzięcia udziału w Konkursie w tym otrzymania 
Nagrody lub przyjęcia reklamacji. 

11. Kontakt z Organizatorem w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez email: 

kontakt@legowyprawka.pl lub pisemnie na adres Organizatora. 

12.    Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: 

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych 
osobowych), 

b)  żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, 

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie 
spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

d) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich 
przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 
- 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z 
prawem. 

12.     W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego 
administratora danych w sposób opisany powyżej. 

mailto:kontakt@legowyprawka.pl
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§8 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby Organizatora 
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@legowyprawka.pl 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, numer telefonu 
oraz adres e-mail, umożliwiające kontakt z osobą składającą reklamację, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji.  

3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora do dnia 12.10.2018r. Reklamacje złożone po tym 
dniu nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania, włączając w to wysłanie 
zawiadomienia o wyniku reklamacji. 

5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-
mailem wysłanym na adres podany w reklamacji. 

6. Odrzucenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika praw wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym. 

 

§9 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu 

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest: 

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet. 

b) połączenie z siecią Internet, 

c) spełnienie minimalnych warunków w zakresie sprzętu i oprogramowania: Internet Explorer 10.0, 
Chrome wersja 42.x i wyżej, Firefox wersja 4.0 i wyżej, Safari 5.1.7 dla Windows i Safari OSX 6.2 i wyżej, 
Opera wersja 43 i wyżej. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez 
Uczestników Konkursu. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy 
Regulamin. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2018 roku. 

mailto:kontakt@legowyprawka.pl

