
REGULAMIN KONKURSU 
pod nazwą „FABRYKA PISANEK 2020” 

(„Regulamin”) 
 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Fabryka Pisanek” przeznaczonym 
dla szkół podstawowych („Konkurs”), który będzie trwał od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 04 kwietnia 
2020 roku, przy czym w okresie od dnia 27 marca 2020 roku do dnia 4 kwietnia 2020 roku odbywał się on 
będzie na terenie Centrum SERENADA. Po konkursie przewidziana jest wystawa.  
 

2. Organizatorem Konkursu jest firma Agart Events Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-115 przy ul. Johna 
Baildona 12/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod 
numerem KRS 0000252258, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 50.000,00 złotych, 
reprezentowana przez Agnieszkę Marzec – Prezesa Zarządu („Organizator”), działająca na zlecenie spółki pod 
firmą Spółką Centrum Serenada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-801), przy ul. Puławskiej 
427, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520186, o 
numerze NIP: 951-23-82-446 oraz numerze REGON: 147371946, reprezentowaną przez Pana Macieja 
Kiełbickiego Członka Zarządu oraz Panią Beatę Maciąg Członka Zarządu, uprawnionych do łącznego działania 
w imieniu i na rzecz Spółki („Sponsor”), która jest właścicielem centrum handlowego Centrum SERENADA 
położonego w Krakowie przy Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, kod pocztowy 31-876 
(„Centrum SERENADA”).  

 
3. Konkurs, jak też żaden z jego składników nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych.  
 

II. Uczestnicy 
 
1. Ze względu na położenie Centrum SERENADA, lokalny charakter Konkursu oraz przyjęte przez Organizatora 

i Sponsora założenia konkursowe, Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów wraz z opiekunami ze szkół 
podstawowych z terenu województwa małopolskiego, którzy łącznie będą zwani dalej „Uczestnikami” lub 
„Uczestnikiem”. Uczestnicy będą zorganizowani w 10-osobowe grupy uczniów wraz z  przypisanym do każdej 
grupy uczniów opiekunem (nauczyciel) z właściwej szkoły („Grupa”). Organizator w porozumieniu ze 
Sponsorem dopuszcza możliwość udziału szkoły spoza województwa małopolskiego, po wcześniejszym 
uzgodnieniu. 
 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału (jako uczestnicy): pracownicy Organizatora, Sponsora oraz pracownicy 
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum SERENADA oraz innych podmiotów 
biorących bezpośredni/pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy 
ochrony i serwisu sprzątającego Centrum SERENADA. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące 
pracę lub świadczące usługi na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej 
ta współpraca jest wykonywana. W Konkursie nie mogą także brać udziału członkowie rodzin w/w  osób tj. 
osoby będące małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również 
osoby pozostające z tymi osobami we wspólnym pożyciu albo będące z nimi związane węzłem 
przysposobienia lub kurateli.  

 
III. Przedmiot Konkursu 

 
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Pisanek świątecznych w ramach organizowanego 

na terenie Centrum SERENADA eventu (wydarzenia) ”Fabryka Pisanek”, w nawiązaniu do tradycji 
wykonywania pisanek w związku ze Świętami Wielkanocnymi.  
 

2. Celem Konkursu, o wybitnie artystycznym charakterze dedykowanego tradycji zdobienia pisanek 
świątecznych, jest rozwijanie i promowanie umiejętności plastycznych, ducha rywalizacji i pracy zespołowej 
uczniów małopolskich szkół podstawowych. 



 
3. Konkurs polega na plastycznym ozdobieniu 1,5 m styropianowych imitacji jaj wielkanocnych o średnicy 1m, 

przez 20 Grup z 20 małopolskich (i najbliższych okolic) szkół podstawowych. 
 

4. Konkurs składa się z następujących etapów:  
 

 Etap 1 Konkursu - zgłoszenia projektów Pisanek  
 Etap 2 Konkursu - wybór 20 Grup 
 Etap 3 Konkursu - zdobienie Pisanek na terenie Centrum SERENADA 
 Zbieranie głosów publiczności  
 Finał Konkursu  
 Wystawa pokonkursowa  

 
5.  Kluczowe terminy w Konkursie:  
 

 
Zgłoszenia projektów Pisanek  
 

 
do 10 marca 2020 roku do godziny 20:00 

 
2 Etap konkursu-wybór 20 zwycięskich prac 
 

 
13 marca 2020 roku 

 
Obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla 
opiekunów prowadzących 17:00 
 

 
18 marca 2020 roku 

 

 
Zdobienie Pisanek w Centrum SERENADA 
 

 
27 marca 2020 roku od 10:00 

 
 
Zbieranie głosów publiczności oraz internautów 
 

 
28 marca - 3 kwietnia 2020 roku  

 
 
Liczenie głosów 
 

 
3 kwietnia 2020 roku po 21:00 

 
 
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie 
nagród (Finał  Konkursu)  
 

 
4 kwietnia 2020 roku o godzinie 16:00 

 

 
Ekspozycja pokonkursowa Pisanek na terenie 
CENTRUM SERENADA 
 

 
6-13 kwietnia 2020 roku 

 

 
Przekazanie Pisanek do szkół 
 

 
po 13 kwietnia 2020 roku. 

 
 

 
IV. Zgłoszenia do Konkursu 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Grupa danej szkoły podstawowej musi przygotować projekt plastyczny -

poglądowy (maksymalnie 3) ozdobienia styropianowej imitacji jaja w dowolnej technice. Projekt/projekty 
wraz z danymi zgłaszającej swój udział Grupy z danej szkoły należy dostarczyć na adres: Dyrekcja Centrum 
SERENADA, Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, 31-876 Kraków - pocztą (listem poleconym, 
przesyłką kurierską) lub osobiście. Skan zgłoszenia oraz prac winno być przesłane równocześnie na adres 
mailowy: wydarzenia@centrumserenada.pl 
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Zgłoszenie winno być dokonane z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia stanowiącego załącznik do Regulaminu 
bądź przedstawione w formie przestrzennej („Zgłoszenie”). 
 

2. Termin dostarczenia projektu/-ów pisanek upływa w dniu 10 marca br. o godzinie 20.00.  
 

3. W treści Zgłoszenia należy m. in. podać: adres i nazwę szkoły wraz z numerem telefonu komórkowego 
opiekuna Grupy uczniów danej szkoły oraz adres e-mail przeznaczony do kontaktu z dokonującym zgłoszenia.  

 
4. Dane ze Zgłoszenia są zbierane i przetwarzane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik/Zgłaszający wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych 
osobowych, jak również przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Konkursie, w bazie danych 
Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach konkursowych oraz marketingowych 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Powyższe dane mogą być 
udostępniane także Sponsorowi.  

 
5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach 

wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika/Grupę któregokolwiek z 
warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik/Grupa traci prawo udziału 
w Konkursie, co w konsekwencji może spowodować utratę prawa do otrzymania nagrody.  

 
6. Zgłaszając swój udział w Konkursie szkoły, których projekty  przejdą do drugiego etapu Konkursu zobowiązują 

się do oddelegowania swoich Grup do udziału w wydarzeniu pod nazwą „Fabryka Pisanek” na terenie 
Centrum SERENADA w wyznaczonym terminie oraz zaopatrzeniu Grup w artykuły papiernicze, niezbędne do 
wykonania Pisanek według zgłoszonych projektów. Organizator zapewnia dofinansowanie w powyższym celu.  

 
V. Przebieg Konkursu 

 
1. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składającą się z wybranych przez niego osób (w tym 

przedstawicieli Sponsora oraz placówek kulturalno-oświatowych), która będzie sprawowała nadzór nad 
prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie 
(„Komisja Konkursowa”).  
 

2. Komisja Konkursowa, oceni nadesłane projekty i wyłoni spośród nich 20 najbardziej interesujących pod 
względem estetycznym i kreatywnym. O zakwalifikowaniu 20 wybranych projektów do kolejnego etapu 
Konkursu (zdobienie imitacji jaj na terenie Centrum SERENADA) Organizator poinformuje właściwych 
Uczestników drogą mailową i telefoniczną.  

 
3. Każda Grupa zakwalifikowana do wzięcia udziału w przygotowaniu pisanek na terenie Centrum SERENADA (w 

ramach eventu/wydarzenia „Fabryka Pisanek”) musi potwierdzić swoją obecność w tym celu na terenie 
Centrum SERENADA w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zaproszenia do Centrum SERENADA (za 
pośrednictwem e-mail: wydarzenia@centrumserenada.pl) 
W przypadku braku potwierdzenia, kwalifikacja (zaproszenie) danej Grupy wygasa, a Komisja Konkursowa 
informuje o kwalifikacji i zaprasza kolejną Grupę – procedura ta może być powtarzana aż do skompletowania 
20 wymaganych Grup do udziału w opisanym wydarzeniu (spośród tych, które zgłosiły chęć udział u w 
Konkursie) niezbędnych dla pełnej realizacji założeń Konkursu.  
 

4. Uczestnicy (Grupy z danych szkół) wezmą udział w zdobieniu Pisanek 27 marca 2020 roku podczas 
wielkanocnego eventu (wydarzenia) pod nazwą „Fabryka Pisanek” na terenie Centrum SERENADA. 
Organizator zapewnia każdej z 20 szkół (z której pochodzi zakwalifikowana Grupa) dofinansowanie na artykuły 
papiernicze (plastyczne) do wykonania pisanek w kwocie 500 zł na każdą Grupę z danej szkoły 
(„Dofinansowanie”). Kwota na zakup materiałów papierniczych (plastycznych) zostanie przekazana na 
spotkaniu organizacyjnym 18 marca br. Opiekunowi prowadzącemu po otrzymaniu od danej Grupy (w 
przypadku pozytywnej kwalifikacji do drugiego etapu Konkursu) potwierdzenia jej obecności zgodnie z 
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zasadami opisanymi wyżej w pkt. 3, przy czym kwota Dofinansowania podlega zwrotowi na rzecz 
Organizatora, jeśli Grupa mimo potwierdzenia obecności nie stawi się w Centrum SERENADA. 
 

5. Ewentualne zmiany składu Grupy uczestników można dokonać wyłącznie do dnia 18 marca br. podczas 
spotkania organizacyjnego, chyba że dotyczącą one zdarzeń losowych, wówczas do 27 marca br.  

 
6. Uczestnicząc w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora dokumentacji zdjęciowej i 

filmowej oraz jej wykorzystanie, w tym wyraża zgodę  na wykorzystanie swojego wizerunku w następującym 
zakresie: w celach informacyjnych na stronach www.centrumserenada.pl  oraz fanpage centrum Serenada na 
Facebook’u, Instagramie, we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych wykorzystywanych przez 
Centrum Serenada we własnych celach marketingowych. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie 
swojego wizerunku, zobowiązany jest poinformować o tym swojego opiekuna. Ten z kolei winien jest 
poinformować o tym fakcie Organizatora. 

 
7. Pisanki, a tym samym powierzchnia do zagospodarowania, to ok. 1,5m wysokości i średnicy 1m. Jaja są 

stworzone z masy styropianowej. W powierzchnię styropianową można wbijać szpilki/pinezki.  
 

8. Organizator nie wyraża zgody na stosowanie urządzeń wymagających użycia energii elektrycznej. Dopuszcza 
się natomiast stosowanie półproduktów przy dekorowaniu Pisanek. 

 
9. Każda Pisanka zostanie wyeksponowana w specjalnej strefie, opatrzone podpisem i numerem. Każda Pisanka 

zostanie również zaopatrzona w urnę na zbieranie głosów publiczności.  
 

10. Publiczność, czyli Klienci Centrum SERENADA, będą oddawać głosy na swoje ulubione Pisanki. Głosy 
oddawane są poprzez wrzucanie „Wizytówek” do urn, stojących przy każdej Pisance. Nagrodę główną 
otrzyma ta Pisanka, która w terminie od 28 marca – 3 kwietnia 2020 roku zdobędzie największą ilość głosów 
publiczności.  

 
a) Publiczność, czyli Klienci Centrum SERENADA  mogą pobrać każdego dnia tylko 1 kupon uprawniający 

do głosowania i oddać tylko jeden głos na swojego faworyta. Kupony będą oznaczone każdego dnia 
datą.  

b) Formularze do oddawania głosów na Pisanki będą dostępne w Infopunkcie na Placu Spotkań w 
Centrum SERENADA od dnia 28.03 – 03.04.2020 roku.  

 
11. Nagroda Kapituły Konkursowej zostanie wybrana przez Jury po obradach w dniu 03 kwietnia 2020 r. 

 
12. Głosowanie na najpiękniejszą pisankę Internautów zostanie otwarte na profilu społecznościowym Centrum 

Serenada w dniu 28 marca 2020 r. i potrwa do 03 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00. Internauci mogą oddawać 
swoje głosy poprzez zamieszczanie like’ów pod konkretną pisanką. Pisanka, która uzyska największą ilość 
głosów/lików zdobywa nagrodę Internautów. 

 
 

13. Finał Konkursu – czyli ogłoszenie wyników głosowania i uroczyste wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się 
4 kwietnia 2020 roku o godz. 16:00 na scenie w Centrum SERENADA.  

 
14. Ekspozycja Pisanek pozostanie w Centrum  SERENADA do dnia 13 kwietnia 2020 roku.  Po tym terminie Pisanki 

zostaną przewiezione do danych szkół, na koszt Organizatora. 
 

VI. Nagrody w Konkursie 
 
1. Nagrody główne („Nagroda Główna”) w Konkursie zostaną przyznane jednej Szkole Podstawowej, do których 

należy zwycięska Grupa, tj. ta której Pisanka zdobędzie najwięcej głosów publiczności podczas głosowania na 
terenie Centrum SERENADA. W przypadku, gdy dwie lub więcej Grup uzyska taką samą liczbę głosów 
publiczności wyboru zwycięskiej Grupy dokona Komisja Konkursowa.  
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a) Nagrodę Główną w Konkursie stanowi wyposażenie szkolne (tj. należącej do tej szkoły, z której 
pochodzi zwycięska Grupa) pracowni komputerowej w: 10 laptopów dla szkoły. Wykaz pozostałych 
nagród głównych nagród został przedstawiony w tabeli poniżej. 

 
 

 
MIEJSCE NAGRODA RZECZOWA ILOŚĆ 

 
1 MIEJSCE 

 

Laptopy 10 

Tablety 10 + 1 dla opiekuna 

 
2 MIEJSCE 

 

Tablica interaktywna 1 
Ebooki 10 + 1 dla opiekuna 

 
3 MIEJSCE 

Zestaw książek 1 
Głośniki bluetooth 10 + 1 dla opiekuna 

 
b) W przypadku, gdyby stosownie do właściwych przepisów, przyznanie/otrzymanie Nagrody Głównej 

łączyłoby się z obowiązkiem zapłaty podatku od Nagrody Głównej, do Nagrody Głównej zostanie 
przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej (w 
zaokrągleniu do pełnych złotych). Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie 
zostanie wydana szkole, do której należy zwycięska Grupa, tylko zostanie przekazana w całości 
Organizatorowi (za pośrednictwem Sponsora) w celu jej przekazania przez Organizatora w terminie 
przewidzianym przepisami prawa, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty 
podatku należnego od nagrody, stosownie do właściwych przepisów. 

c) Dla Nauczyciela prowadzącego, zwycięskiej Szkoły, przewiduje się nagrodę uznaniową za 
zaangażowanie w organizację grupy konkursowej. Nagrodą będzie: 1 tablet. 

d) Dla członków zwycięskiej Grupy (wcześniej zgłoszonej na formularzu) przewiduje się nagrody w 
postaci 10 tabletów.  

 
2. Nagroda Internautów („Nagroda Internautów”) w Konkursie zostanie przyznana jednej Szkole 

Podstawowej, tj. ta której Pisanka zdobędzie najwięcej głosów Internautów podczas głosowania 
internetowego na profilu społecznościowym Centrum SERENADA. W przypadku, gdy dwie lub więcej Grup 
uzyska taką samą liczbę głosów publiczności wyboru zwycięskiej Grupy dokona Komisja Konkursowa. 
Nagrodę Internautów w Konkursie stanowi zestaw książek do biblioteki dla szkoły. Z kolei dzieci wchodzące 
w skład zespołu dekorującego wygraną pisankę w tej kategorii otrzymują wraz z opiekunem głośniki 
bluetooth. 

 
10 Nagroda Kapituły Konkursowej („Nagroda Kapituły”) zostanie przyznana jednej Szkole Podstawowej, 

podczas obrad Jury w dniu 03.04.2020 r.  
Nagrodę Kapituły w Konkursie stanowi zestaw książek do biblioteki dla szkoły. Z kolei dzieci wchodzące w 
skład zespołu dekorującego wygraną pisankę w tej kategorii otrzymują wraz z opiekunem głośniki bluetooth. 

 
11 Wszystkie szkoły (do których należą Grupy biorące udział w drugim etapie Konkursu) otrzymają nagrody 

pamiątkowe („Nagrody Pamiątkowe”) oraz dyplomy za uczestnictwo w Konkursie.  
 
12 W przypadku, gdyby stosownie do właściwych przepisów przyznanie/otrzymanie Nagród 

Kapituły/Internautów/Pamiątkowych i/lub nagród niespodzianek łączyłoby się z obowiązkiem zapłaty 
podatku od tych nagród, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w 
wysokości 11,11% wartości tych nagród (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Każdorazowo dodatkowa 
nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wydana, tylko zostanie przekazana w całości 
Organizatorowi (za pośrednictwem Sponsora) w celu jej przekazania przez Organizatora w terminie 
przewidzianym przepisami prawa, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku 
należnego od nagrody, stosownie do właściwych przepisów 

 



13 Wszystkie nagrody w Konkursie (rzeczowe i pieniężne) zapewnia Sponsor, który przekazuje nagrody 
Organizatorowi w celu ich wydania na rzecz uprawnionych do ich otrzymania, stosownie do odrębnych 
ustaleń z Organizatorem oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

 
14 W każdym przypadku, o ile powstanie obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe z tytułu 

przyznania/przekazania nagród w Konkursie, Organizator przygotuje stosownie deklaracje oraz odprowadzi, 
jako płatnik (w sposób wskazany wyżej w ust. 2 i 5 wyżej) należny podatek do właściwego urzędu skarbowego.  

 
15  Uczestnikom/uprawnionym/beneficjentom nagród rzeczowych nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za 
wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji/lub 
odpowiadająca za jego zgodność z umową (producent, dystrybutor, sprzedawca). Prawo do otrzymania 
nagrody nie podlega zbyciu, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu.  

 
16 Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych 

Uczestnika/uprawnionego/beneficjenta do nagrody, prawidłowości podanych danych osobowych oraz 
stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie. Uprawnieni/beneficjenci/Uczestnicy 
nagród zostaną wyłonieni w ramach Finału Konkursu. Jeżeli po weryfikacji danych w odniesieniu do 
Uczestnika/uprawnionego/beneficjenta okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma 
prawa do przyznania/otrzymania/odbioru nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody 
odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody to traci on prawo do nagrody, która 
zostanie przyznana kolejnemu uprawnionemu/beneficjentowi/Uczestnikowi z zastosowaniem kryteriów 
przewidzianych w Regulaminie (m. in. w oparciu o opisane w Regulaminie głosowanie publiczności i inne 
zasady przewidziane w Regulaminie), a ostatecznie w oparciu o decyzję Komisji Konkursowej, której decyzje 
mają charakter ostatecznie rozstrzygający. Nagrody nie odebrane w dniu 4 kwietnia 2020 roku (w dacie Finału 
Konkursu) przechodzą do dyspozycji Sponsora i potencjalnie uprawnieni do ich otrzymania z uwagi na swoją 
absencję tracą prawo do ich odbioru. Przedmiotowe nagrody pozostają w gestii Sponsora i jego swobodnej 
decyzji.  

 
VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Centrum SERENADA 

(www.centrumserenada.pl). Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym 
niezwłocznie poinformuje zainteresowanych poprzez umieszczenie zmienionej treści Regulaminu na stronie 
internetowej www.centrumserenada.pl. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być 
dokonywane w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu wyżej wymienionego miejsca 
publikacji zmian Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu nie mogą powodować pogorszenia warunków 
uczestnictwa w Konkursie - w trakcie trwania Konkursu.  
 

2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez każdego z Uczestników, ich opiekunów faktycznych i/lub 
prawnych, od szkół, lub innych podmiotów, których dotyczy Konkurs lub postanowienia niniejszego 
Regulaminu - stosownych oświadczeń niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.  

 
3. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry, opisy, cechy itd.) ewentualnie 

prezentowane na stronie internetowej www.centrumserenada.pl i/lub na oficjalnym profilu Centrum 
SERENADA w serwisie facebook.com mogą nie odpowiadać rzeczywistym ich cechom, parametrom i 
właściwościom, jak też nie stanowią w jakimkolwiek zakresie podstawy do ich otrzymania, ani też publicznego 
przyrzeczenia ich przyznania w rozumieniu właściwych przepisów powszechnie obowiązujących.  

 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przyznania, odbioru lub realizacji nagród z przyczyn 

leżących po stronie Uczestników lub innych uprawnionych podmiotów.  
 

5. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Organizatora.  

 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=Mq8AinrRr8Z6Hjl1ZwLGy4inLo4CPpOIDkpEoac%2Fo%2FU%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.centrumriviera.pl
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=Mq8AinrRr8Z6Hjl1ZwLGy4inLo4CPpOIDkpEoac%2Fo%2FU%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.centrumriviera.pl


6. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w 
terminie nie później niż 7 dni od daty Finału Konkursu. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia 
reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację wraz z pełnym 
uzasadnieniem.  

 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  
 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania 
Poczty Polskiej lub firm kurierskich lub braku działania lub nieprawidłowego działania urządzeń służących do 
elektronicznego porozumienia się na odległość.  

 
9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 

10.  Załącznikiem do Regulaminu jest : wzór Zgłoszenia do Konkursu 
. 

 


