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REGULAMIN 
 

§1

Organizatorem konkursu jest firma GTP Flaming Group Sp. z o.o.  z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, NIP 5252873227, Organizator
wydarzenia pt. „Atak Gigantów” - Festiwal Roślin Owadożernych
w dn. 21-22 maja 2022r. na PGE Narodowym (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901
Warszawa).

Konkurs rozpoczął w dniu 21.04.2022r. i trwa do 21.05.2022r.

 Celem Konkursu jest:
- zainteresowanie dzieci i młodzieży florą roślin owadożernych,
- nauka rozpoznawania polskich gatunków roślin owadożernych,
- nauka obserwacji przyrody,
- rozwijanie talentów artystycznych i twórczego myślenia, 
- poszerzenie wiadomości dzieci i młodzieży o roślinach owadożernych.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających
do przedszkoli. 

2. Ustala się kategorie wiekowe autorów prac:
Kategoria I –  dzieci uczęszczające do przedszkoli
Kategoria II – uczniowie klas I - III
Kategoria III – uczniowie klas IV-VIII

3. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko kwalifikujące się do podanych
w punkcie 2. § 2 kategorii oraz będące mieszkańcem Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Od Uczestników Konkursu wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów, które
należy dołączyć do Karty zgłoszenia.



§ 3
Przedmiot Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Przedmiotem Konkursu jest autorska praca plastyczna, nawiązująca do tytułu
Konkursu „Świat Roślin Owadożernych”.

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo,
wyklejanka, makieta, figura, model  itp.) w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż
(szacunkowo) 10x10cm i nie większym niż 100x100cm. 

3. Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie
wykonana. Ponadto, praca musi być czytelnie podpisana.

4. Praca nie może być pracą wcześniej publikowaną w jakiejkolwiek formie lub zgłaszaną
na inny konkurs.

5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 pracę.

6. Nadesłanie lub złożenie prac konkursowych jest równoznaczne
z potwierdzeniem prawidłowości i prawdziwości złożonych do Organizatora
dokumentów, tj. Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Oświadczenia poświadczającego
uczestnictwo w Konkursie i akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą
elektroniczną lub telefoniczną.

8. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym
czasie z udziału w Konkursie. W celu rezygnacji należy wysłać wiadomość e-mail
z odpowiednią informacją na adres: biuro@flowershock.pl lub zgłosić
rezygnację telefonicznie pod numerem telefonu Organizatora Wydarzenia –
+48536195247. Wraz z rezygnacją dane zostaną usunięte z bazy uczestników Konkursu.

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 

11. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora bezpłatny bilet wstępu (1 sztuka)
na wydarzenie. Bilety będą do odbioru w kasach biletowych, przed wejściem na
wydarzenie. W celu odebrania biletu należy przedstawić legitymację szkolną, bądź inny
dokument potwierdzający tożsamość uczestnika lub przekazać pracę (jeżeli nie została
wcześniej wysłana).



12. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uroczystego odbioru nagród i dyplomów
podczas Ataku Gigantów - Festiwalu Roślin Owadożernych (PGE Narodowy) w dniu
21.05.2022r w trakcie trwania wydarzenia.

Po tym czasie nagrody przechodzą na własność Organizatora. Nagrody nie będą
wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty podczas trwania wydarzenia przez
Uczestnika lub osobę uprzednio upoważnioną.

13. Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane
z przeprowadzeniem Konkursu, a także – zgodnie z własną wolą - na publikację
podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych
i marketingowych związanych z działalnością Organizatora Konkursu.

14. Nadesłanie lub przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do
rozporządzania i korzystania z prac na firmę GTP Flaming Group, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych,
a w szczególności do upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach,
wystawach organizowanych przez GTP Flaming Group. Przeniesienie praw wywiera
skutek w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia danej pracy w Konkursie, co jest
równoznaczne z akceptacją przeniesienia praw przez Organizatora Konkursu.

15. Przystępujący do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

16. Udzielone w czasie zgłaszania do Konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i
w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania
zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

17. W celu organizacji Konkursu GTP Flaming Group pozyskuje od osób
zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenie
uczestnictwa.

18. Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej
zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania
usunięcia danych z bazy GTP Flaming Group. W przypadku skorzystania z tego prawa nie
będzie możliwy udział w Konkursie.



19. Administratorem danych jest GTP Flaming Group, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Twardej 18, 00-105 Warszawa. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa)
podawane są przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad
dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.
Zbierane są one przez GTP Flaming Group wyłącznie w celu ich przetwarzania dla
realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej
obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane
profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, jej
opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo
dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie
skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Konkursie, ma prawo
również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał
osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można
skontaktować się pod adresem: biuro@flowershock.pl

§ 4
Zasady zgłaszania udziału w Konkursie

 
1.Udostępniamy dwie możliwości dostarczenia prac: 

OPCJA I - REKOMENDOWANA wysyłka prac na niżej podany adres wraz z Kartą
zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu
i oświadczeniem, którego treść zawarta jest w załączniku nr 2 do Regulaminu oraz
dopiskiem na paczce „Konkurs ŚWIAT ROŚLIN OWADOŻERNYCH”.
 
Adres magazynu:
GTP Flaming Group - FlowerShock, Wola Magnuszewska 47, 26-910 Magnuszew

Prace należy wysyłać paczką pocztową lub kurierską nie później niż 18.05.2022r.
 
OPCJA II - (jeżeli nie zdążyłeś/aś przygotować pracy wcześniej) – dostarcz ją prosto na
ATAK GIGANTÓW do PGE Narodowego. Prace można dostarczyć osobiście wyłącznie 21
maja (sobota) od godziny 10:00 do 12:00.

mailto:biuro@flowershock.pl


3. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) z tytułem pracy, imieniem
i nazwiskiem autora, kategorią wiekową, klasą, adresem e-mail oraz numerem telefonu
kontaktowego, podpisem rodziców/opiekunów oraz oświadczeniem (według wzoru)
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) potwierdzającym ich zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów Konkursu oraz na publikację danych i
wykorzystanie nagrodzonej lub wyróżnionej pracy do celów marketingowych,
szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach
organizowanych lub sponsorowanych przez GTP FLAMING GROUP.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają
wymagań określonych w Regulaminie.

5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w czasie transportu.

§ 5
Ocena prac

1. Prace biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową, która
dokona oceny pod kątem:
1) trafności doboru tematu;
2) oryginalności wykonania pracy;
3) estetyki wykonania pracy;

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce.
Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym
Uczestnikom Konkursu.

3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe (zgodnie z §6)
oraz dyplomy.

4. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych prac mogą zostać umieszczone
w galerii na stronie internetowej Organizatora, a prace prezentowane na pokonkursowej
wystawie w dniu rozdania nagród. 

5. Laureaci Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani
o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę, 21
maja 2022r o godz. 16:00. w trakcie wydarzenia Atak Gigantów na PGE Narodowym w
Warszawie.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.



 
 

§6
Nagrody rzeczowe dla uczestników

 
Kategoria I – dzieci uczęszczające do przedszkoli

 
I miejsce :

- ROWER DZIECIĘCY
- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH

II miejsce:
- ZESTAW KLOCKÓW LEGO®

- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH
III miejsce:

- OGROMNY ZESTAW PUZZLI 
- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH

 
Wyróżnienia: Rośliny owadożerne (rosiczki, muchołówki, kapturnice)

 
Kategoria II - uczniowie klas I-III:

 
I miejsce :

- TABLET SAMSUNG GALAXY TAB
- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH

II miejsce:
- DRONZDALNIE STEROWANY

- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH
III miejsce:

-GRA PLANSZOWA MONOPOLY JUNIOR
- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH

 
Wyróżnienia: Rośliny owadożerne (rosiczki, muchołówki, kapturnice)

 
Kategoria III - uczniowie klas IV-VIII:

 
I miejsce : 

- TABLET SAMSUNG GALAXY TAB
- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH

II miejsce:
- DRONZDALNIE STEROWANY

- ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH
III miejsce:

- PRZENOŚNY GŁOŚNIK JBL
-ZESTAW ROŚLIN OWADOŻERNYCH

 
Wyróżnienia: Rośliny owadożerne (rosiczki, muchołówki, kapturnice)

 



§7
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu,
będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.atakgigantow.pl w zakładce „Konkurs”.

4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie
biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie
pocztowym lub innym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez
podania przyczyny.


