
Regulamin konkursu dla Przedszkolaków 
„Jak uchronić się przed smogiem z FAKRO?” 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu dla Przedszkolaków „Jak uchronić się przed smogiem z 

FAKRO?” jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 
144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248, zwana 
dalej Organizatorem.  

2. Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim brać udział tylko Uczestnicy z 
nowosądeckich  przedszkoli, w których prowadzona była akcja „Pokonaj SMOGA z 
FAKRO”. 

3. Konkurs trwa od 20.11.2017r. do 5.01.2018r., w tym terminie należy dostarczyć do 
Dyrektora przedszkola kompletne zgłoszenie konkursowe.  

4. Uczestnikiem konkursu może być wychowanek przedszkola 
5. Zwycięzcami konkursu jest trzech Uczestników, których zgłoszenia konkursowe 

zostaną wybrane jako najbardziej kreatywne, oryginalne i zgodne z tematyką 
konkursu. 

6. Zgłoszenie konkursowe – to komplet dokumentów zawierający: 
a) Pracę konkursową – tj. pracę plastyczną, której temat ma stanowić odpowiedź 

na pytanie: „Jak uchronić się przed smogiem z FAKRO?”. Forma prac może być 
utrwalona w dowolny sposób oraz dowolną techniką plastyczną, ważne żeby 
zawierała markizy/ ramki filtrujące cleanAir. 

b) Wypełniony Formularz zgłoszeniowy - zawierający takie informacje jak: imię i 
nazwisko Uczestnika, nazwę i adres przedszkola do którego uczęszcza, imię i 
nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego, jego dane kontaktowe oraz podpis. 

7. Komisja konkursowa – 3 pracowników Organizatora, powołanych do wyłonienia 
Zwycięzców konkursu. 

8. Nagrody w konkursie, dla trzech Zwycięzców konkursu: 
-1 x ramka filtrująca cleanAir do montażu w domu rodzinnym, 
- gadżety FAKRO, 

9. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące konkursu 
dostępne są w siedzibie Organizatora, w Biurze Zarządu FAKRO sp. z o.o., na 
stronie www.pokonajsmoga.fakro.pl oraz na terenie przedszkoli biorących udział w 
akcji „Pokonaj SMOGA z FAKRO”. 

 
§2 

Zasady i warunki uczestnictwa 
1. Konkurs składa się z czterech etapów: 

a) Etap I – do dnia 5.01.2017r. - dostarczanie zgłoszeń konkursowych do 
Dyrektora przedszkola. 

b) Etap II – do dnia 10.01.2017r. – dostarczenie zgłoszeń konkursowych 
poszczególnych przedszkoli do Organizatora. Można to zrobić na dwa sposoby: 
-listownie - na adres FAKRO sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz z 
dopiskiem: Konkurs „Jak uchronić się przed smogiem z FAKRO?”, liczy się data 
dostarczenia zgłoszeń do Organizatora. 
-osobiście – dostarczenie zgłoszeń konkursowych do siedziby Organizatora, na 
Portiernię FAKRO sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz z 
dopiskiem: Konkurs „Jak uchronić się przed smogiem z FAKRO?”, 



c) Etap III – do dnia 11.01.2018 Organizator udostępni wszystkie zgłoszone prace 
konkursowe na stronie internetowej www.pokonajsmoga.fakro.pl 

d) Etap III – 15.01.2018r. - posiedzenie Komisji konkursowej i wybór Zwycięzców 
konkursu, 

e) Etap IV – 17.01.2018 ogłoszenie wyników i kontakt z Rodzicami/ Opiekunami 
prawnymi Zwycięzców konkursu. 

f) Etap V – do dnia 12.02.2018 – przekazanie nagród Zwycięzcom konkursu. 
2. W konkursie nie może brać udziału rodzina pracowników Organizatora, powołanych 

jako członkowie Komisji konkursowej. 
3. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.   
4. Do konkursu nie dopuszcza się prac, które: 

a) biorą udział w innych konkursach, 
b) naruszają godność ludzką, 
c) sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub 

ochronie środowiska. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi zgłoszonymi do 

konkursu pracami i wykorzystania ich w celu publikacji na stronie 
www.pokonajsmoga.fakro.pl. 

6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W przypadku konieczności zapłaty przez 
Laureata podatku dochodowego, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,1111% tj. w kwocie niezbędnej na pokrycie podatku 
związanego z przyznaniem nagród. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie 
przekazana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego należnego od 
przyznanych nagród. 

 
§3 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FAKRO sp. z o.o. z siedzibą 

w Nowym Sączu  przy ul. Węgierskiej 144a. wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248. 
Dane te będą przetwarzane przez FAKRO sp. z o.o. wyłącznie w celu i zakresie 
niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu tj: w celu identyfikacji Uczestnika, 
wydania nagród i opublikowania prac. Dane osobowe Uczestników mogą zostać 
udostępnione przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim: mediom 
i dziennikarzom, w celach ściśle związanych z informowaniem o konkursie. 

2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 
przypadkach wskazanych przez prawo. 

4. Podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. Nie podanie 
tych danych lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatorów do 
usunięcia zgłoszenia z konkursu na każdym jego etapie. 

 
 



§4 
Naruszenie zasad regulaminu 

 
1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w regulaminie, 
może zostać on wykluczony z dalszego uczestniczenia w konkursie. 
2. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie i pozbawienie prawa do nagród ma 
miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik nie spełnia 
warunków określonych w regulaminie. 

 
 


