
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Z CZYM KOJARZY MI SIĘ PLASTER MIODU?” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Bestem sp. z o.o.  

ul. Główna 57a 

Dąbrówka Wielkopolska 

66-210 Zbąszynek 

NIP: 788 191 76 00  

KRS: 0000257150 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 17 kwietnia – 17 maja 2019 roku.  

 

II. CEL KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest: 

a. rozwijanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i 
abstrakcyjnego myślenia, 

b. budowanie świadomości marki Bestem w środowisku lokalnym.  

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 - 12 lat i zostanie przeprowadzony w dwóch 
kategoriach wiekowych:  

a. dzieci w wieku 4 - 7 lat 

b. dzieci w wieku 8 - 12 lat  

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy pt. „Z czym kojarzy mi się plaster miodu?” 
dowolną techniką plastyczną, na kartce formatu A4, w formie płaskiej (poziomej).  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 

wykonaną pracę.  
4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i 

osobiste do przekazanej pracy. 



5. Prace z dopiskiem „KONKURS”, wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową, należy 
przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora przy ulicy Głównej 57a, 
Dąbrówka Wlkp., 66-210 Zbąszynek w terminie nieprzekraczającym 17.05.2019 r. Prace nie 

podpisane, anonimowe oraz nie uwzględniające karty zgłoszeniowej nie będą zakwalifikowane 
do konkursu. 

6. Prace złożone po wskazanym terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w 
konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. 

7. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił 
odpowiedzialności.  

8. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  
9. Decyzja  Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
10. Nagrodzona zostanie jedna osoba z każdej kategorii wiekowej, jednakże Organizator ma prawo 

do wytypowania dodatkowych wyróżnień.  
11. Nagrodami w konkursie będą domki HoneyHouse, których producentem jest Bestem Sp. z o.o.  
12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 24.05.2019 na stronie internetowej Organizatora 

www.bestem.com.pl oraz na Facebooku.  

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
zgłoszonej pracy oraz przetwarzania danych osobowych w celu organizacji przeprowadzenia 

konkursu oraz w celach marketingowych. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Bestem Sp. z 
o.o z siedzibą w Dąbrówce Wielkopolskiej, przy ul. Głównej 57a, 66-210 Zbąszynek. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922). 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook ani z nim związany. 

4. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie Konkursu. 

6. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem prosimy kierować do koordynatora 

konkursu: Dagmara Śmierzchalska, e-mail: dagmara.smierzchalska@bestem.com.pl, tel. 

512 903 503.  
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