
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Stwórz własny zestaw Bajecznych Mebelków” 

 
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1.1 Organizatorem Konkursu jest Firma EDUFIT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skośna 12, 30-
383 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000429351, NIP 676-24-57-899. 
1.2 Konkurs rozpoczyna się 1 października 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2015 r. 
1.3 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
II. ZADANIE KONKURSOWE 
2.1 Zadaniem w Konkursie jest stworzenie graficznej ilustracji swojego własnego unikalnego 
zestawu Bajecznych Mebelków. Każdy Uczestnik może do nas przesłać jeden stworzony 
przez siebie projekt zestawu mebli. Projekt musi zawierać elementy meblowe tylko z kolekcji 
Bajeczne Mebelki. Technika wykonania pracy jest dowolna. Wartość stworzonego zestawu 
nie może przekraczać 3000 zł brutto. Projekt należy przesłać na adres mailowy: 
biuro@edufit.pl (w razie wykonania pracy techniką, która to umożliwia, np. szkic) lub 
przesłać na adres pocztowy: EduFit Sp. z o.o. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków. Do projektu 
należy dołączyć formularz konkursowy, do pobrania ze strony www.edufit.pl. 
  
III. OCENA PRAC I NAGRODA 
3.1 Komisja konkursowa składająca się z Zarządu Firmy EDUFIT Sp. z o.o.  wybierze 
Zwycięzcę nagrody głównej. 
Kryteria wyboru: kreatywność, oryginalność wykonania pracy. 
3.2. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma stworzony przez siebie zestaw Bajecznych 
Mebelków, które będą dostarczone na koszt firmy EDUFIT. Termin dostawy zostanie 
ustalony ze Zwycięzcą Konkursu.  
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
4.1 W Konkursie mogą wziąć udział Instytucje publiczne i niepubliczne zajmujące się opieką 
nad dziećmi w wieku od 3 do 8 lat, z wyjątkiem instytucji zatrudniających członków 
najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz innych osób biorących 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. 
4.2 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w 
Konkursie. 
4.3 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania 
Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości 
związane z działaniem poczty i firm kurierskich oraz dostawców mediów itp. 
4.4. Przesyłając prace konkursowe Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została nagroda 
w Konkursie, upoważnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z treści zgłoszeń 
konkursowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 
eksploatacji. 
4.5. Każdy z Uczestników Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż: 
a. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego jest przejawem jego 
oryginalnej  twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praw osób trzecich, nie jest 
obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych 
roszczeń,  
b. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze 
stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie konkursowe, w 



 

 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność. 
c. Każdy z Uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w 
przesłanych przez niego treściach konkursowych,  
 
V. ODBIÓR NAGRODY 
5.1 Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu Konkursu i ustaleniu terminu i miejsca, w 
które nagroda będzie dostarczona.  
5.2 Zwycięzca Konkursu przy odbiorze nagrody jest zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 4.1 niniejszego Regulaminu. 
5.3 Organizator nie przewiduje wymiany nagrody na inną. 
5.4 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, 
zwycięzca Konkursu nie ma prawa scedować nagrody na inne osoby. 
5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia 
konkursowego z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów.  
5.6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu w formie telefonicznej, na numer 
telefonu podany w zgłoszeniu konkursowym, do 30 dni po zakończeniu Konkursu. Wyniki 
konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej www.edufit.pl. Warunkiem 
niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu swoich 
danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie, które będą przetwarzane 
wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 8.4 Regulaminu. W przypadku, gdy zwycięzca 
Konkursu nie przekaże prawidłowych danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę 
nagrody - nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. 
5.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 
przechodzi na własność Organizatora. 
5.8. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku 
aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody. 
 
VI. REKLAMACJE 
6.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w 
formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. 
6.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę jak również 
dokładny opis reklamacji. 
6.3 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
stempla pocztowego – nadania reklamacji. 
6.4 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 
dni od daty otrzymania reklamacji.  
6.5 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie 
Organizatora: www.edufit.pl. 
8.2 Instytucje, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 
8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8.4 Dane Instytucji, która wygra konkurs, w tym nazwa instytucji, adres i numer telefonu 
będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w 



 

 

Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania 
laureatowi nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do 
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe 
uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu 
wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. 
8.5 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 2.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę 
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, 
że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  
poinformuje Uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed 
wprowadzeniem zmian. 
8.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2014 roku. 
 


