
 
Kraków, 21.04.2021 r. 

 
 

Konkurs Plastyczny „Coś się życzy!” 
- regulamin 

 

§ 1 Organizator i cel Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Coś się życzy” (dalej: Konkurs) jest przedsiębiorca 
Matylda Daktyl Paulina Banasik (dalej: Organizator), z siedzibą w Alwerni, 32-566, Rynek 12, 
NIP 628-228-26-03, właściciel marki Coś się święci! 

2. Celem Konkursu jest wybór wzoru kartki z życzeniami, przygotowanej przez Uczestnika 
Konkursu, która wejdzie do oferty w sklepie internetowym Organizatora pod adresem 
https://cossieswieci.pl/sklep z przeznaczeniem na cele charytatywne. 

 

§ 2 Zasady i przedmiot Konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dniach 21 – 30 kwietnia 2021 roku i biorą w nim udział prace nadesłane 
drogą pocztową lub elektroniczną w tym okresie czasu. 

2. Konkurs jest skierowany wyłącznie dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych (dalej: Uczestnik 
Konkursu), których pasją są sztuki plastyczne w różnych formach wyrazu. Uczestnik Konkursu 
jest reprezentowany przez Opiekuna Prawnego, który odpowiada za prawidłowe przesłanie 
Zgłoszenia konkursowego. 

3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu kartki pocztowej, wykonanej dowolną 
techniką rysunkową, malarską lub za pomocą kolażu, która przekazuje wybrane przez Autora 
życzenia lub życzenie. 

4. Docelowa kartka ma mieć format kwadratu o boku 15 cm. 

 

§ 3 Zgłoszenia 

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez wysłanie wiadomości: 
a. pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@cossieswieci.pl (decyduje data i godzina 

dostarczenia wiadomości); 
b. przez formularz kontaktowy na stronie https://cossieswieci.pl/konkurs (decyduje data 

i godzina dostarczenia wiadomości); 
c. pocztą tradycyjną pod adresem ul. Szlak 65/p. 612, 31-153 Kraków (decyduje data 

stempla pocztowego) 
do dnia 30 kwietnia 2021 roku włącznie. 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić nie więcej niż trzy projekty kartki z życzeniami. 
3. Treść wiadomości zgłoszeniowej zawiera: 

a. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 



b. wiek Uczestnika, 
c. adres zamieszkania, 
d. dane kontaktowe Opiekuna (numer telefonu i adres poczty elektronicznej), 
e. krótką informację na temat zgłaszanych projektów. 

4. W załączniku wiadomości zgłoszeniowej należy nadesłać skan lub fotografię projektu (nawet 
jeśli zostały wykonane techniką analogową) w plikach w formacie JPG, o wielkości nie większej 
niż 5 MB oraz boku długości minimalnej 2048 px. W przypadku nadsyłania prac cyfrowych 
przez pocztę elektroniczną Uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać oryginał zgłaszanej 
pracy, który może zostać wykorzystany w celu przygotowania kartki do druku. 

5. W przypadku prac nadsyłanych pocztą tradycyjną Organizator zastrzega sobie prawo do 
digitalizacji pracy. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednakże każdy uczestnik otrzyma voucher zniżkowy na 
zakupy w sklepie Coś się święci! (https://cossieswieci.pl) obniżający koszt zakupów w koszyku 
o 15%. Voucher zostanie przekazany drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres 
e-mail. 

 

§ 4 Jury i nagrody 

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursowe (ekipa Coś się święci!) w składzie: Paulina 
Banasik, Agnieszka Kijowska, Piotr Banasik. 

2. W ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę: kreatywne ujęcie tematu, 
umiejętności techniczne (kompozycja, światło, barwa), ogólną estetyka projektu oraz forma 
przekazania życzeń. 

3. Nagrodę główną w konkursie stanowi voucher prezentowy o wysokości 200 zł do 
wykorzystania w sklepie Coś się święci! (https://cossieswieci.pl) oraz stworzenie wzoru kartki 
z życzeniami według projektu Zwycięzcy wraz z wprowadzeniem go do sprzedaży w Sklepie. 
Dochód ze sprzedaży kartki ze zwycięskim wzorem zostanie w całości przeznaczony na cel 
charytatywny wybrany przez Zwycięzcę lub – w przypadku braku takiego wskazania – przez 
Organizatora Konkursu. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek w projekcie Zwycięzcy, 
które są niezbędne do wydrukowania projektu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzcy lub przyznania większej ilości 
nagród. 

6. Wybór Zwycięzcy oraz przekazanie nagród nastąpi w maksymalnym terminie 2 tygodni od daty 
zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną przekazane drogą elektroniczną na wskazane przez 
uczestników adresy e-mail. 

 

§ 5 Prawa autorskie i prawa pokrewne 

1. Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi poprzez Opiekuna bezterminową licencję 
niewyłączną na publikowanie nadesłanych prac w mediach tradycyjnych i elektronicznych 
w celach niekomercyjnych oraz posługiwanie się nimi w materiałach reklamujących Konkurs. 

2. Zwycięzca Konkursu przekazuje Organizatorowi poprzez Opiekuna bezterminową licencję 
wyłączną na wydruk nadesłanej pracy w charakterze kartki z życzeniami, sprzedawanej w 
sklepie internetowym Coś się święci! (https://cossieswieci.pl). Dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na cele charytatywne, stosownie do postanowień wskazanych w § 4 ust. 3 
niniejszego Regulaminu. 



3. Uczestnik Konkursu zachowuje prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do nadesłanych 
prac. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

6.1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z 
niniejszego Regulaminu. 

6.2. Administratorem danych osobowych jest Matylda Daktyl Paulina Banasik, z siedzibą w Alwerni (32-
566), Rynek 12, legitymujące się numerem NIP 628-228-26-03. Dane te będą przetwarzane w w/w 
siedzibie administratora. 

6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://cossieswieci.pl/konkurs oraz 
w pracowni Organizatora (ul. Szlak 65 / p. 612, 31-153 Kraków). 

 

 

 Z zaproszeniem do udziału w Konkursie 

 Paulina Banasik 
 Coś się święci! 


