REGULAMIN KONKURSU „PROJEKT TOREBKI ALFA CENTRUM”

§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „PROJEKT TOREBKI ALFA CENTRUM” (dalej „Konkurs”) jest Monika
Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra Production Monika Ledóchowska,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/104, 00-872 Warszawa (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Białystok Property sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
00-549) przy ul. Piękna 18 , będąc jednocześnie Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych
podczas Konkursu, (zwana dalej „Alfa Centrum” lub „Administrator”).
3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się od dnia 20 lutego 2019 roku do dnia 05 marca 2019
roku do godziny 24:00.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 13:00 na terenie Alfa
Centrum w wyznaczonym miejscu.
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§ 2 Przedmiot i cel Konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji najciekawszego i najbardziej kreatywnego
projektu graficznego torebki, pod hasłem „Kobiecość”, który zostanie urealniony i przeniesiony do
rzeczywistości, na wyprodukowane specjalnie na tę okazję limitowane torby.

§ 3 Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu może być młodzież oraz osoby dorosłe, bez względu na wiek, zamieszkujące
województwo podlaskie.
2. W przypadku Uczestników niepełnoletnich zgłaszających swój projekt do Konkursu, muszą oni uzyskać
pisemną zgodę Opiekuna prawnego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także
członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,
a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
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§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Do konkursu każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie do dwóch projektów.
Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu jedynie indywidualnie.
Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje poprzez:
a) wypełnienie formularza zgłoszenia do udziału w Konkursie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu
b) w przypadku Uczestników niepełnoletnich, dodatkowo załączenie pisemnej zgody Opiekuna prawnego
stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu
c) przygotowanie projektu graficznego torby pod hasłem „Kobiecość” w dowolnym programie
graficznym bądź ręcznie oraz zapisanie go w formacie PDF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi.
d) przesłanie pracy konkursowej na adres email: konkurs.alfacentrumbialystok@gmail.com w tytule emaila
wpisując: Konkurs na projekt torebki Alfa Centrum
W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres email do dnia
05 marca 2019 roku włącznie.
Prace konkursowe anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
§ 5 Wymagania jakie powinien spełniać projekt
Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików PDF lub JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie
większej niż 5 MB.
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2. Do Konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu brandingu torby oparty na wymiarze 297 x 210 mm
(format pionowy lub poziomy), w proporcji.
3. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość
potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy autora pracy.
4. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się w ciągu jednego dnia od daty poinformowania go o wygranej,
dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formacie PDF przygotowane do produkcji, zgodnie z wytycznymi
z drukarni, które otrzyma od Organizatora. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do
przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.
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§ 6 Kryteria oceny
Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą:
a) Dorota Wróblewska - Producentka pokazów, widowisk i programów telewizyjnych. Wykładowca kodu
ubioru, autoprezentacji i autorka książek o modzie. Wydawca portali i wydawnictwa SOPHISTI GROUP.
Właścicielka kolekcji „Najwspanialszych torebek świata”
b) Elwira Horosz - Projektantka i stylistka doskonale znana w świecie modowym nie tylko
w Białymstoku. Od samego początku związana z Alfa Centrum, w którym prowadzi swoje studio
c) Rozalia Mancewicz - modelka, zdobywczyni tytułu Miss Polonia w roku 2010 i miss internautów
konkursu organizowanego przez biuro Miss Polonia i portalu internetowego wp.pl
d) Marzena Sułkowska – Maciąg – Dyrektor ALFA Centrum
Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą
zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w §5, czytelność grafiki, walory
estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu.
Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych projektów, z których wyłoni jednego zwycięzcę.
Decyzja Komisji jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 7 Nagroda
Za zwycięski projekt zostanie przyznana nagroda w postaci Karty Podarunkowej Alfa Centrum o wartości
1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto).
Za dwa wyróżnione projekty zostaną przyznane nagrody pocieszenia w postaci dwóch Kart Podarunkowych
Alfa Centrum o wartości 200 zł brutto każda (dwieście złotych brutto).
Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Do nagrody w Konkursie przypisane jest świadczenie dodatkowe w wysokości podatku od nagrody.
Płatnikiem podatku jest Organizator.
Ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia podatku od nagrody przekazuje Uczestnik Organizatorowi Akcji,
tj. Monice Ledóchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą QRA Production Monika
Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/105, 00-872 Warszawa. Ekwiwalent finansowy
w wysokości 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100) za I miejsce, 22,22 zł (słownie dwadzieścia dwa
złote 22/100) za II oraz III miejsce Uczestnik otrzyma łącznie z nagrodą na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego (art. 30 ust.1 pkt2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
r.) w celu odprowadzenia go przez Organizatora do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 41 ust. 4 i 42 ust. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 8 Warunki ogólne
Zgłoszenie pracy konkursowej wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1 i nr 2 niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych na wszystkich
polach eksploatacji m.in. w celu publikacji w dowolnym nakładzie oraz publikowania prac w Internecie przez
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Organizatora. Praca konkursowa wraz z danymi autora (imię i nazwisko) może również zostać wystawiona
do publicznej prezentacji w CH Alfa Centrum w Białymstoku, na co autor pracy wysyłając zgłoszenie wyraża
zgodę.
2. Uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje
jego warunki, oświadczając również, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście.
3. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, Opiekun prawny poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do
niniejszego Regulaminu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki,
oświadczając również, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez Uczestnika
niepełnoletniego.

§ 9 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia i realizacji Konkursu na
podstawie wyrażonej zgody przez Uczestników Konkursu lub przez Opiekuna Prawnego Uczestnika
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
3. Wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Każdy Uczestnik w ramach Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych, które mogą obejmować imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek w celu
przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
5. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Administratorowi.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 powyżej będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i realizacji Konkursu lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe
konieczne do wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych będą przetwarzane przez okres
wymagany przepisami prawa. Dane osobowe podane w ramach reklamacji będą przetwarzane przez okres
niezbędny do udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Dane osobowe zostaną usunięte po
upływie okresów, o których mowa powyżej.
8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
9. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie danych, o których mowa w ust. 3 oraz podanych w ramach reklamacji jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych uniemożliwi
udział w Konkursie lub rozpatrzenie reklamacji. Podanie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków
podatkowo-rozliczeniowych w przypadku gdy Uczestnik otrzymał nagrodę, od której powinien zostać
zapłacony podatek wymagane jest przez przepisy prawa.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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§ 10 Prawa autorskie
1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest przeniesienie przez Uczestnika lub
Opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego na Organizatora, majątkowych praw autorskich do
zgłoszonej pracy konkursowej, zgodnie z następującymi warunkami:
a) majątkowe prawa autorskie zostaną przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
− trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską
(nadruk na torbach Alfa Centrum) oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami
− zamieszczanie i nagrywanie na wszelkich mediach przy pomocy wszelkich dostępnych technik, w tym
techniki cyfrowej, magnetycznej i papierowej;
− wprowadzanie do obrotu w jakiejkolwiek formie, także poprzez pamięć komputerową lub sieci
komputerowe takie jak Internet lub Intranet;
− kierowanie do konsumenta, klienta lub partnera handlowego Organizatora
− reklamy lub informacji w jakiejkolwiek formie;
− rozpowszechnianie poprzez Internet lub Intranet; rozpowszechnianie poprzez nalepki, standy, broszury
i inne materiały wykorzystywane przez Organizatora; rejestrację w charakterze domeny internetowej,
znaku towarowego, wzoru lub innego prawa własności przemysłowej w Polsce lub w innym kraju;
− ekspozycja pracy konkursowej wraz z danymi autora (imię i nazwisko) w ramach wystawy do publicznej
prezentacji na terenie CH Alfa Centrum w Białymstoku
b) Uczestnikowi lub Opiekunowi prawnemu Uczestnika niepełnoletniego nie będzie przysługiwać
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.
2. Uczestnik lub Opiekun prawny wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie, o którym mowa w niniejszym paragrafie i poprzez wypełnienie i podpisanie
Załącznika nr 2 do Regulaminu.
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§ 11 Postępowanie reklamacyjne
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie trwania Konkursu, nie
później jednak niż w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.
Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny
adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji.
Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora: QRA PRODUCTION Monika Ledóchowska, ul.
Chłodna 48/104, 00-872 Warszawa.
Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu sprawy listem poleconym
najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Uczestnik niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji zachowuje uprawnienie do występowania na
drogę postępowania sądowego w celu dochodzenia roszczeń będących przedmiotem reklamacji.

§ 12 Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych
danych przez Uczestników konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie
naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są
nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną
1.
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odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź
naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Centrum Handlowym Alfa
Centrum w Białymstoku i na portalach społecznościowych Centrum (www, FB).
Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyn.
Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik lub Opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego potwierdza,
że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Zgoda na udział w konkursie oraz przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej
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Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Imię i Nazwisko Autora:

Uczelnia/Wydział:

Adres do korespondencji:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na Konkurs „NAJWSPANIALSZA TOREBKA ALFY” i że
nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną
i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń.
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002
r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym mowa powyżej.
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs we wskazanych w Regulaminie
konkursu polach eksploatacji.

……………………………………………
Data i podpis autora
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Załącznik nr 2
Zgoda Opiekuna prawnego na udział w konkursie Uczestnika niepełnoletniego
oraz przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej

Imię i nazwisko Uczestnika niepełnoletniego

Imię i nazwisko Opiekuna prawnego

Pesel/nr dowodu Opiekuna Prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „NAJWSPANIALSZA TOREBKA ALFY”, tym samym
oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem ww. Konkursu i zgadzam się na przetwarzanie moich danych
osobowych i dziecka i na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej, które dziecko zrealizowało.

……………………………………………
Podpis Opiekuna Prawnego
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