
REGULAMIN KONKURSU
„Kraina Swiętego Mikołaja”

§1 

POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Kraina Swiętego Mikołaja”. 

2. Podmiotem organizującym konkurs jest LM Lokalne Media Sp. z o.o., z siedzibą w 
Koninie, Plac Wolności 2, 62-500 Konin, NIP:6652179011, Regon: 310326500, 
KRS:0000184076, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy. 

3. Zasięg: Konkurs odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W Konkursie, za zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć 
udział dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

5. Kandydaturę do Konkursu może zgłosić wyłącznie przedstawiciel ustawowy 
dziecka (zwany dalej „Opiekunem dziecka”), posiadający pełnię praw 
rodzicielskich, wypełniając formularz konkursowy i wyrażając stosowne zgody 
na stronie z formularzem konkursowym 

6. Czas trwania konkursu obejmuje okres:

Przyjmowanie prac:  od dnia 6.12.2020r  do dnia 17.12.2020r.

Głosowanie SMS: od dnia. 18.12, godz. 0:00 do dnia 21.12.2020r., godz. 23:59

przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz 
rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 30.12.2020r.

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 847 ze zm.).

8. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

9. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią 
regulaminu.

10. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania 
zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do 
konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień 
regulaminu.

11. Celem konkursu jest popularyzacja idei świąt. 
12. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

§2

DANE OSOBOWE

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 
danych osobowych podanych w trakcie trwania konkursu, w celu realizacji 
konkursu w szczególności wyłonienia Zwycięzcy, przesłania lub realizacji 
Nagród. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwali ikującą 
Zwycięzcę z udziału w konkursie.



2. Uczestnik wyrażając zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, 
przekazuje lub udostępnia je Organizatorowi i zgadza się na ich umieszczenie w 
bazie danych Organizatora jak również na ich gromadzenie i przetwarzanie przez
Organizatora, dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, wydania lub realizacji 
nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 29 października 
1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podanie lub udostępnienie danych 
osobowych ma charakter dobrowolny, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu
do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania. Dane, o których mowa w zdaniu
poprzednim obejmują następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-
mail, numer telefonu oraz dodatkowo w przypadku Zwycięzców nr PESEL lub 
numer innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie 
wery ikacja danych Zwycięzcy.

3. Administratorem danych osobowych określonych wyżej jest Organizator. Dane 
osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r 
Nr.101, poz. 926 z późn. zm) wyłącznie do celów określonych w niniejszym 
regulaminie. Administrator będzie uprawniony do powierzenia przetwarzania 
danych osobowych Uczestników lub Zwycięzców konkursu osobom trzecim w 
szczególności lub osobom realizującym Nagrody.

4. Niezależnie od powyższego Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, 
rozpowszechnianie lub publikację informacji o danym Zwycięzcy w szczególności
jego imienia i nazwiska, w ramach stron serwisu LM.pl lub innych mediów, w 
kontekście dotyczącym konkursu w tym w ramach publikacji wyników konkursu.

§3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs polega na wykonaniu makiety według własnego pomysłu pod tytułem: 
Kraina Swiętego Mikołaja – techniką dowolną. 

2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która musi być podpisana:
imię i nazwisko oraz wiek dziecka. 

3. Prace konkursowe wraz z pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekuna 
prawnego oraz wypełnionym formularzem konkursowym, należy dostarczyć 
osobiście do Hurtowni Zabawek AWZ w Koninie, przy ulicy Spółdzielców 18A, 
najpóźniej do dnia: 17.12.2020 r. 

4. 18 Grudnia 2020 r. na stronie plebiscytu w serwisie LM.pl rozpocznie się 
plebiscyt na najpiękniejszą pracę w konkursie. 

5. W celu wzięcia udziału w Plebiscycie, a tym samym, aby zostać uczestnikiem 
Plebiscytu („Uczestnik”) należy, w czasie trwania Plebiscytu, wysłać SMS o treści 
zamieszczonej na stronie plebiscytu w serwisie LM.pl. 

6. Koszt wiadomości SMS wynosi 0,5 zł + vat (0,62 zł z vat)

7. Wzięcie udziału w Plebiscycie jest równoznaczne:

- z akceptacją Regulaminu



- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do 
wzięcia udziału w Plebiscycie. 

6. Zgłoszenia do Plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system 
zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. 

7. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla 
ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie. 

§4

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są: 

- I miejsce: hulajnoga elektryczna o wartości 1350 zł brutto

- II miejsce: zestaw 3 gier „Boom Bomm”” irmy Tre l o wartości 140 zł brutto

- III miejsce: gra monopolu „Konie, kucyki” o wartości 90 zł brutto

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest: Hurtownia Zabawek AWZ Zaremba, Wołoszyn
Spółka Jawna, ul. Wiosny Ludów 13, 63-800 Gostynin

3.  Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody i otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub zamiany na inne nagrody 
rzeczowe.

5. Organizator powiadomi zwycięzcę Plebiscytu o przyznaniu nagrody poprzez 
telefon. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia 
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję 
konkursową.

2. Wery ikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie 
dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego konkurs. 
Zgłoszenia zawierające błędny pre iks lub niespełniające innych wymogów 
określonych w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny 
komputer organizatora.

4. Praca, która w plebiscycie otrzyma największą liczbę głosów (wiadomości SMS) 
zdobędzie I miejsce w konkursie, kolejno na takiej samej zasadzie będzie 
przyznawane miejsce II i III.

5. Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.12.2020r.



§ 6
ODBIOR NAGROD

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty 
jej równowartości w pieniądzu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady izyczne 
przyznanej nagrody.

3. O terminie i miejscu odbioru nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony 
telefonicznie.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu od dnia 
rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
Plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniach od zakończenia Plebiscytu nie 
będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytu. Reklamacja powinna zawierać: imię, 
nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej 
uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora .

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

§ 8
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w 
siedzibie Organizatora oraz jest dostępny w internecie w serwisie LM.pl. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie 
także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 
działaniem połączeń internetowych, telefonii komórkowych oraz Poczty Polskiej 
lub irmy kurierskiej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych 
w szczególności za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające 
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.


