
Regulamin Konkursu Reduce, Reuse, Recykle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agencja Ubezpieczeniowa Dom Ubezpieczeń Kropidłowscy Sp. J., ul. Storynka 14, 32-700 Bochnia, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421485, oraz NIP: 868-19-59-965, zwana 
dalej „Organizatorem”  
ogłasza konkurs dla obecnych oraz przyszłych Klientów na hasło promujące ekologię w myśl zasady 3R, zwany 
dalej „konkursem”.  
 

§1 Postanowienia ogólne  
 

1. Przedmiotem konkursu jest hasło  na ekotorbę zgodne z duchem zasady Reduce, Reuse, Recykle 

(zwana dalej „pracą konkursową”).  

2. Konkurs trwa od 12 stycznia br. do 12 lutego 2019 r.  

3. Konkurs przebiega w następujących etapach:  

a. ETAP I – ogłoszenie konkursu - 12.01.2019 r.  

b. ETAP II – zbieranie prac konkursowych – 12.01.2019 r. – 03.02.2019 r.  

c. ETAP III – wyłonienie 3 prac konkursowych do głosowania – 04.02.2019 r.  

d. ETAP IV – głosowanie internetowe na social media (Facbeook) – 05.02.2019 r. – 10.02.2019 r.   

e. ETAP V – ogłoszenie wyników – 11.02.2019 r. 

f.  ETAP VI – wysyłka nagrody do zwycięzcy – 12.02.2019 r.   
 

4. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do obecnych i przyszłych Klientów, Pracowników i 
Partnerów Agencji Ubezpieczeniowej Dom Ubezpieczeń Kropidłowscy Sp. J. 
 
5. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora nastąpi drogą elektroniczną (mailową) oraz poprzez Internet 
(Social Media: Facebook i Instagram).  
 
6. Za organizację, przeprowadzenie oraz rozliczenie konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, w 
której skład wchodzą: Piotr Kropidłowski, Marcjusz Kropidłowski, Barbara Kropidłowska i Ewelina Anczewska .  
 
 



§2 Warunki uczestnictwa w konkursie  
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być obecni i przyszli Klienci, Pracownicy i Partnerzy Agencji 
Ubezpieczeniowej Dom Ubezpieczeń Kropidłowscy Sp. J, którzy ukończyli 18 rok życia.  

2. Każde osoba będąca uczestnikiem konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną w 
dowolnej formie (plastycznej, tekstowej, itp.).  
 
3. Każda praca konkursowa musi posiadać dodatkowy opis, zawierający następujące informacje:  

a. Imię, nazwisko– autora pracy konkursowej 

b. Oznaczenie w tytule maila nazwy konkursu, tj. „Konkurs Reduce, Reuse, Recykle”  
 
4. Prace konkursowe należy wysyłać na adres email: konkurs@kropidlowscy.com  

5. O przyjęciu pracy konkursowej decyduje data jej dostarczenia/wpływu, tj. do 3 lutego 2019 (włącznie). 

 

§3 Prawa autorskie 
 
1. Uczestnik oświadcza, że użyte w pracy konkursowej materiały będą wynikiem jego wyłącznej twórczości lub 
też posiada prawa do wykorzystanych w pracy konkursowej materiałów. Uczestnik oświadcza, że jego 
wyłączne prawo autorskie do gotowej pracy konkursowej nie jest w żaden sposób ograniczone. W przypadku 
wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem o naruszenie praw autorskich do 
pracy konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sprawy, przejmując od Organizatora 
wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej. 

2. Uczestnik z chwilą przesłania do Organizatora pracy konkursowej (dotyczy wyłącznie nagrodzonych prac 
konkursowych) przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do pracy konkursowej. Przeniesienie 
praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej obejmuje przeniesienia prawa zezwalania na wykonanie 
zależnych autorskich praw majątkowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń, co do 
czasu, terytorium i ilości. Polami eksploatacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, są w szczególności: 
utrwalanie dowolnymi technikami w całości lub części; zwielokrotnianie dowolnymi technikami; wprowadzanie 
do obrotu w całości lub w części; wprowadzanie do pamięci komputera; wytworzenie materiałów 
marketingowych na podstawie pracy konkursowej; wykorzystanie pracy konkursowej- w całości lub części- w 
prowadzonych przez Organizatora działaniach reklamowych, promocyjnych, publikowanych materiałach itp.; 
publiczne odtworzenie. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej odbywa się 
bezpłatnie (bez żadnego wynagrodzenia).  

 

§4 Zasady konkursu  
 
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową składającą się 4 osób, tj. Piotr Kropidłowski, Marcjusz 
Kropidłowski, Barbara Kropidłowska i Ewelina Anczewska. 

2. Wszystkie prace konkursowe będą oceniane według kryterium oryginalności pomysłów i jak najlepszego 
oddania w pracy tematu konkursu, czyli ducha zasady 3R (Reduce, Reuse, Recykle).  

3. W III etapie konkursu Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami konkursowymi, 
wyłania 3 prace konkursowe. 

4. W IV etapie 3 prace konkursowe wybrane przez Komisję Konkursową zostaną poddane internetowemu 
głosowaniu na Facebooku, w którym udział wezmą wszystkie Osoby obserwujące fanpage Organizatora.  
 
5. W wyniku głosowania wyłoniona zostanie zwycięska praca konkursowa, na podstawie największej liczby 
uzyskanych głosów (likeów). W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilka praca – decyzję o 
wygranej podejmie Komisja Konkursowa.  

6. Zwycięska praca konkursowa (po niezbędnej obróbce graficznej) zostanie przekazane do nadruku na 
ekotorby, która automatycznie stanie się oficjalnym gadżetem marketingowym Organizatora. 

7. Zwycięska praca konkursowa wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy zostanie opublikowana w Intrenecie 
(Facebook, Instagram) do zewnętrznej wiadomości wszystkich Uczestników oraz Obserwatorów konkursu, 
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.  
 
 
 
 



 

§5 Nagrody  
 
1. Główny Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci dwóch biletów na spektakl „Chicago” w teatrze Variete w 
Krakowie w terminie 28.02.2019 r. o godz. 19:00, każdy bilet w wysokości 120 zł brutto (słownie: stu 
dwudziestu złotych 00/100) oraz wyprodukowaną ekotorbę z własnym hasłem (w późniejszym terminie, ze 
względu na realizację projektu).  

2. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody pocieszenia w postaci książek z podpisem autora:   
II miejsce- „Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna” Michał Rusinek, Aneta Załazińska; o wartości 49,90 zł 
brutto, (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 90/100);                                                                                               
III miejsce- „Opowiadania bizarne” Olga Tokarczuk o wartości 38,00 zł brutto (słownie trzydzieści osiem złotych 
00/100) oraz ekotorbę ze zwycięskim hasłem (w późniejszym terminie, ze względu na realizację projektu). 

3. Fundatorem nagród jest Agencja Ubezpieczeniowa Dom Ubezpieczeń Kropidłowscy Sp. J. Na mocy art. 21 
ust. 1 pkt. 68 ustawy o PIT, Organizator jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych od nagród, których łączna wartość nie przekracza kwoty 2 000,00 zł. 

4. W celu wysyłki nagród skontaktujemy się z Laureatami (poprzez wiadomość mailową na adres, z którego 
przyszło zgłoszenie) w dniu 11.02.2019 r. Laureaci zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia 
dotyczącego przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji wysyłki nagród. 
 
5. Wysyłka nagród do Laureatów odbędzie się 12.02.2019 r. 
 

§6 Ochrona danych osobowych  
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agencja Ubezpieczeniowa Dom 
Ubezpieczeń Kropidłowscy Spółka Jawna. z siedzibą w 32-700 Bochni, przy ul. Storynka 14. 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez Administratora jest niezbędne dla realizacji 
prawnie uzasadnionych interesów. 

 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

 
6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Kontakt jest 
możliwy drogą elektroniczną na adres: naruszenia@kropidlowscy.com lub drogą pisemną pod adresem 
siedziby: Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp. J. 32-700 Bochnia ul. Storynka 14.  

 
§7 Postanowienia końcowe  
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Zgłoszenie do konkursu pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu.  

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:  
a. gromadzenia i przechowywania prac konkursowych nadsyłanych na Konkurs,  
b. wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.  
 
4. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie prac konkursowych w terminie z powodów niezależnych od 
Organizatora.  

5. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

 

 

 

 


