
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Asprod po drodze” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Asprod po drodze”. 

2. Organizatorem konkursu jest Asprod Sp. z o.o., ul. Piastowska 46, 72-123 Kliniska Wielkie. 

3. Zadaniem konkursowym jest sporządzenie rysunku, który zostanie nadrukowany na 

ciastkach sprzedawanych w sklepach Organizatora z okazji otwarcia nowego sklepu. 

 

 

§2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w przedziale wiekowym od 4 do 12 lat, za 

uprzednią zgodą wyrażoną przez swojego rodzica/opiekuna prawnego.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie kuponu 

konkursowego, na którym w wyznaczonym miejscu, należy umieścić rysunek konkursowy. 

5. Kupony konkursowe dostępne będą w sklepie firmowym Asprod ul. Wrocławskiej 51, 

Szczecin oraz na www.asprod.com.pl 

6. Rysunek powinien być wykonany własnoręcznie przez uczestnika konkursu. 

7. Technika pracy  - malowana lub rysowana. 

 

 

§ 3 

Termin i warunki dostarczania prac 

 

1. Prace należy dostarczyć do sklepu firmowego Asprod, ul. Wrocławskiej 51, Szczecin lub 

przesłać drogą pocztową na adres Asprod Sp. z o.o., ul. Piastowska 46, 72-123 Kliniska 

Wielkie z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Asprod po drodze” w 

nieprzekraczalnym terminie do 24.12.2018 r. 

2. Prace dostarczone/nadesłane po terminie nie będą oceniane. 



3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Nagrodami w konkursie są: 

1. bony podarunkowe do sklepów Smyk o wartości 200 zł każdy, dla autorów pięciu 

zwycięskich rysunków; 

2. umieszczenie pięciu zwycięskich rysunków na ciastkach okolicznościowych, które będą 

sprzedawane w piekarniach Asprod. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień 

tego regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 03.01.2018 na stronie internetowej www.asprod.com.pl  

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej w ciągu 7 dni 

roboczych od zakończenia konkursu.  

5. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody z jednego ze sklepów 

Asprod po uprzednim skonsultowaniu z Organizatorem miejsca odbioru nagrody.  

 

§ 5 

Dane osobowe uczestników konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: (imię i nazwisko; wiek autora; adres zamieszkania; numer telefonu; 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) niezbędnych do przekazania nagrody. 

8. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin rodzic/opiekun prawny 

uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 

Organizatora.  

9. Dane osobowe uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora 

w jego siedzibie wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne. 

10. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest uprawniony do cofnięcia w dowolnym czasie 

zgody, o której mowa w § 5 punkt 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

http://www.asprod.com.pl/


§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.asprod.com.pl 

11. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje 

treść regulaminu. 

http://www.asprod.com.pl/

