Regulamin konkursu
„Udekoruj swój Wilanów na Święta”

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu są:
a) Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
b) Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
2. Konkurs prowadzony jest na fanpage'ach organizatorów konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie fanpage’y: Urzędu Dzielnicy
Wilanów: https://www.facebook.com/Wilanow.Dzielnica.m.st.Warszawa/ oraz firmy
Multidekor: https://www.facebook.com/Multidekor-316982862958/
4. Konkurs organizowany jest na terenie Dzielnicy Wilanów.

§2. Definicje
1. Fanpage – profil Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.com
2. Album konkursowy – narzędzie do przechowywania i zarządzania materiałami
konkursowymi.
3. Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie społecznościowym Facebook.

§3. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium dzielnicy
Wilanów, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie
lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie
jedynie za zgodą swojego opiekuna prawnego, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na
udział osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta
zostanie dołączona do zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie.
Wzór zgody opiekuna prawnego, będący Załącznikiem nr 1, znajduje się w pliku do pobrania
na stronie http://www.wilanow.pl/ oraz https://www.multidekor.pl
2. Konkurs trwa od 06.12. 2018 r. do 31.01.2019 r.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie dekoracji świątecznej na latarnie, która
będzie mogła rozświetlić ulicę F. Klimczaka na terenie Dzielnicy Wilanów według
następującej specyfikacji:
a) projekt powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w §7 oraz na
stronie firmy Multidekor,
b) projekt powinien zostać dostarczony do organizatora w formie pliku „jpg” lub „png” za
pośrednictwem
platformy
Facebook
(https://www.facebook.com/Multidekor316982862958/) lub poprzez wysłanie na adres mailowy sekretariat@multidekor.pl,
c) uczestnik, w przypadku wygranej, wyraża zgodę na opracowanie przez organizatora - na
bazie pomysłu autora - finalnego wzoru dekoracji świątecznej,
d) zdjęcie powinno zostać otagowane za pomocą hashtaga #wilanowska_iluminacja oraz
#Multidekor,
e) Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.
5. Uczestnik zgłaszając pracę/prace do konkursu oświadcza, że jest to projekt wykonany
przez niego samodzielnie, do którego przysługują mu autorskie prawa majątkowe nie
ograniczone na rzecz osób trzecich wobec czego ewentualną odpowiedzialność z tytułu
roszczeń osób trzecich kierowanych do Organizatora, ponosi wyłącznie uczestnik.
6. Uczestnik oświadcza, że wykonana praca/prace nie brały udziału w innych konkursach.

§4. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
a) zwycięska dekoracja zostanie wykonana przez firmę Multidekor, a następnie, w
terminie wyznaczonym przez Urząd Dzielnicy Wilanów, zamontowana na wybranych
latarniach Dzielnicy Wilanów,
b) zwycięzca konkursu odwiedzi „Świąteczną wzorcownię Multidekor” w Piastowie, gdzie
zobaczy jak projektowane i przygotowywane są dekoracje świąteczne. W przypadku
osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, wizytę
odbędzie wspólnie z opiekunem,
c) zwycięzca otrzyma bon podarunkowy w wysokości 1999 zł brutto (jeden tysiąc
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na zakupy w firmie Multidekor,
d) zwycięzca będzie mógł osobiście uruchomić zaprojektowaną iluminację.
2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury konkursowe złożone z przedstawicieli firmy
Multidekor oraz Urzędu Dzielnicy Wilanów, które dokona wyboru najlepszego projektu
przyznając nagrodę główną.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15.02.2019 r. na oficjalnym profilu
firmy Multidekor na Facebooku i na stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów –
http://www.wilanow.pl/ oraz na profilu Urzędu Dzielnicy Wilanów na Facebooku.
4. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy, ani na inną
nagrodę, w tym rzeczową, a prawa do niej nie mogą być przeniesione na inne osoby
i podmioty.
5. W razie rezygnacji przez zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca
ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail
lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem serwisu Facebook.
7. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w kanałach
należących do Organizatora: imię i nazwisko zwycięzcy, który złożył rezygnację
z odbioru nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte ze strony Organizatorów i ich profilów w
serwisie Facebook.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające
z przyczyn leżących po stronie uczestnika - zwycięzcy lub przyczyn wywołanych przez siłę
wyższą.
9. Dla potrzeb Regulaminu Konkursu pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony Konkursu powołującej się na wypadek siły
wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony Konkursu należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.

§5. Przetwarzanie danych osobowych
1. Organizatorzy oświadczają, iż wszystkie dane dostępne w serwisie Facebook.com będą
wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz
wyłonienia jego laureatów.
2. Imię i nazwisko laureata konkursu zostanie zamieszczone na stronie:
http://www.wilanow.pl/ oraz https://www.multidekor.pl oraz fanpage’ach:
https://www.facebook.com/Wilanow.Dzielnica.m.st.Warszawa/
https://www.facebook.com/Multidekor-316982862958/
3. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
4. Realizacja Konkursu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016 R., dalej
RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy.
5. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, zwycięzcy i ich
rodziców/opiekunów prawnych są Organizatorzy konkursu.
6. Dane osobowe uczestników i ewentualnie rodziców/opiekunów prawnych oraz zwycięzcy
będą przetwarzane :
a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
b) w celu realizacji nagrodzenia zwycięzcy konkursu,
c) w celach szerzenia idei konkursu,
d) w celach realizacji polityki komunikacji społecznej w Dzielnicy i polityki promocyjnej m.st.
Warszawy w Dzielnicy.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
8. Uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym, którzy podają dane
osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz - z zastrzeżeniem
przepisów prawa - przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Organizatorzy będą zbierali od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) miejsce nauki,
e) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestników niepełnoletnich lub
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych
f) data i miejsce urodzenia

10. Uczestnikom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym konkursu przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
12. Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji
międzynarodowych.
13. Dane uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa oraz
członkom komisji konkursowej.
14. Dane uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

będą

15. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych oraz wdrożyli odpowiednie środki zabezpieczające
odpowiadające ryzyku w szczególności wiążącemu się z:
a) przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem danych osobowych,
b) utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem danych,
c) nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych
d) uwzględnieniem m. in. stanu wiedzy technicznej, charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
16. Organizatorzy oświadczają, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych,
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych.

§6. Uwagi końcowe
1. Ze względu na ograniczenia techniczne związane z projektowaniem, wykonaniem
i montażem iluminacji świetlnych, Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji
w zwycięski projekt w celu uczynienia go możliwym w realizacji.
2. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele, pracownicy, a także członkowie ich
rodzin firm prowadzących działalność konkurencyjną dla firmy Multidekor.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz.165 z późn.
zm.)
5. Organizator zastrzega możliwość sporządzenia relacji fotograficznej i filmowej
prezentujących laureatów Konkursu oraz prace zgłoszone do konkursu, na co uczestnicy
wyrażają zgodę, a biorąc udział w konkursie udzielają nieodpłatnej licencji w ramach pól
eksploatacji wskazanych w regulaminie.
6. Organizator relację fotograficzną i filmową będzie miał prawo umieścić na swojej stronie
internetowej, na kontach profilowych znajdujących się w serwisie Facebook, na kanale
Youtube oraz w innych mediach takich jak np.: Informator Wilanowski.
7. Wykorzystanie wizerunku i prac uczestników konkursu odbywać się będzie na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności takich jak:
a) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i w części dowolnymi technikami, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, optyczną, światłoczułą, techniką zapisu
komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
b) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności w całości i części na wszelkich
nośnikach, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na
CD/DVD/NCD, na minidiscach, w formie MP3, na płycie analogowej, cyfrowo,
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do pamięci lokalnych sieci komputerowych,
d) opracowanie, przystosowanie, tłumaczenie, zmiana, aranżacja układów lub jakiekolwiek
inne zmiany w zapisie komputerowym z prawem do zwielokrotniania tych rezultatów,
e) wystawianie w całości i części na widok publiczny, wyświetlanie czy publiczne odtwarzanie
w takim samym jak wyżej zakresie, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
f) również przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w całości i części w audycjach
puszczanych w środkach masowego przekazu,
g) wprowadzanie do sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów ich
publikowanie w sieciach teleinformatycznych, w tym w Internecie,
h) użyczania, najmu, dzierżawy,
i) nadawania na żywo za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną oraz za pośrednictwem satelity.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia lub anulowania konkursu bez podania
przyczyny jak i nierozstrzygnięcia konkursu przy zbyt małej ilości przekazanych prac.

§7 Wytyczne konkursu
1. Zapoznaj się ze zdjęciami miejsca, w którym mają zawisnąć dekoracje świetlne.
2. Zapoznaj się z materiałami, które zostaną wykorzystane do wykonania latarniowca.
3. Pobierz i wydrukuj szablon latarniowca ze stron:
https://www.multidekor.pl/blog/ i http://www.wilanow.pl/ na którym zawiśnie zwycięska
dekoracja.
4. Nanieś na szablon swój projekt. Pamiętaj, że wykorzystać możesz jedynie 3 kolory.
5. Zrób zdjęcie lub skan projektu i wyślij go mailem na adres: sekretariat@multidekor.pl lub
wstaw na nasz fanpage na Facebooku.
6. Jeśli korzystasz biegle z programów graficznych, możesz także przygotować swój projekt
w formie w pełni elektronicznej.

